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Referat fra mikro-minigrensmøde d. 7. november 2022 
 
Til stede: Skovgruppen (Henning), Jacala (Pernille), Kiowa-Ringebæk (Daniel, Helle), 
Pilehave (Majbritt), Rødovre-Hawerthi (Susie), 1. Glostrup (Sabine og Michelle), Ejby 
(Arne), Rødovrespejderne (Mette), Wagandoo (John). 
Afbud: Albertslundspejderne (Mette), Skovgruppen (Olga), Balder-Hedehusene (Thomas). 
 
 
Mikro-minitræf til Ungdomsøen - evaluering 
Godt med en enkel indbydelse, man lige kan rette til. 
Mad: God mad. Der manglede lidt af nogle ting, men vi klarede det. God stil at sikre at de 
mindste får først. 
Mange forældre som måske ”pylrer lidt for meget”. 
Godt at se mange nye spejdere. 
Fint dagsløb – kunne godt have brugt mere tid på posterne. 
Aftenløb blev forsinket og det blev sent.  
God stemning blandt lederne. Det er måske blevet oplevet, at der er blevet talt lidt hårdt til 
spejderne. 
En tur til Ungdomsøen kan godt gentages en anden gang. 

Evt. lederunderholdning     . 

Husk at øen ikke kun er for spejdere – der kan være lidt gang i den fra andre gæster. 
 
Tur til Experimentarium - planlægning 
Undersøg med frokost 
Skabe til tøjopbevaring er gratis. 
 
Jacala: ? – vender tilbage 
Kiowa-Ringebæk: 10 børn, 3 børn 
Wagandoo: ? – 12 børn, hvis de deltager. 
Pilehave: Undersøger det 
Rødovre-Hawerthi: Deltager ikke 

1. Glostrup: Deltager med 15 spejdere 
Ejby: 15 spejdere 
Rødovrespejderne: 28 spejdere 
Skovgruppen: Deltager 
 
Henning viste udkast til indbydelse og lederinformation. Udsendes hurtigst muligt. 
 
Bamselegene 2023 – planlægning 
Hvem har mærkerne (Balder-Hedehusene?) 
 
Pernille fra Jacala undersøger om de vil med og om vi kan holde træffet ved grusgraven i 
Sengeløse  - låne deres hytte. 
 
Brainstorm tema: 
Middelalder 
Vandtema –  
Guldgraver/Western 
Måne/rum-tema/Star Wars 
Dinosaur/arkæolog/urtid/Flintstones 
Fangerne på Fortet/Fangerne i grusgraven 
Robin Hood 
Gangster  
Ramasjang 
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Pokemon 
U-land/I-land 
OL/Handicap-OL 
 
Vi holder fast i Rumrejse. 
Se gammel rumjulekalender – kom med rumfacts.  
Tænk over ideer til poster til næste møde. 
 
Nyt fra divisionsledelsen 
Hjemmesiden er opdateret. 
 
Ønske om leder-senior-weekend, som kan binde divisionen sammen igen. 
Hvordan kan vi lave vidensdeling og bruge hinanden. 
Det kan være svært at nå både gruppeaktiviteter og så også deltage i divisionsaktiviteterne. 
 
Divitræf efterår 2023 – planlægning 
Henning orienterede om træffet. 
 
Debat om tidspunktet. Rødovrespejderne har ikke mulighed for at deltage på det tidspunkt. 
Flere grupper ønsker at det skal ligge senere – september/oktober. Foråret kan også 
overvejes. 
 
Grupperne rundt 
Skovgruppen: Har været på fælles mikro-mini Halloweentur. 
Jacala: Har fået venteliste i Sengeløse. Er 18 spejdere i den fælles gren. 
Kiowa-Ringebæk: Kører Ulve-gren. Er 2 ledere og holder møde hver anden søndag. Vil 
gerne holde det en hverdagsaften.  
Wagandoo: Er 6 børn og 3 ledere. Udskiftning hos mikrolederne. 
Pilehave: En del mikroer er rykket op til mini. Mikroerne vil ikke overnatte på ture. 
Hawerthi-1. Rødovre: 14 mikroer og 25 minier. Har også en del ledere. Har et godt 
ledersammenhold.  
1. Glostrup: Alle grene mødes samme dag. Har haft lederfrafald. 
Ejby: Har haft gruppetur. 12 minier er rykket op til junior. 17 mikroer er blevet minier. 
Arbejder lidt med forældreinvolveringen. 
Rødovrespejderne: Har venteliste og stort fremmøde. Skal på weekend-sheltertur. 
 
Evt. 
Snak om hvordan man hverver nye ledere. 
 
Kommende møder/arr.: 
 
2023 
5. februar  Tur i Experimentarium 
6. marts  Grenmøde Hawerthi-1.Rødovre kl. 19:00 
12. april  Grenmøde Jacala Sengeløse kl. 19:00 
29. april  Bamselegene 
25. – 27. august Divisionstræf Hedeland 
 
Referent: Henning, Skovgruppen 
 


