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Referat fra mikro-minigrensmøde d. 6. marts 2023 
 
Til stede: Wagandoo (John, Mariane), Skovgruppen (Henning, Mikkel), Kiowa-Ringebæk (Daniel), 
Ejby Gruppe (Arne), 1. Glostrup (Sabine), Solvang (Majer).  
Afbud: Jacala-Stammen (Pernille), Albertslundspejderne (Mette), Rødovrespejderne (Mette). 
 
Evaluering af tur til Experimentarium 
Mange ting på Experimentarium virkede ikke. Ellers god dag. 
Dejlig nemt som leder. 
 
Planlægning af Bamselegene 
Indkøb: Det kan være godt med mængder i referatet til brug for en anden gang. 
Der blev forsøgt at sætte ansvarlige på de fleste opgaver, men der mangler ansvarlige på et par 
opgaver. Henning forsøger at kontakte folk individuelt. Ellers må vi finde folk senest til mødet i 
april. 
Ved hver post kan man introducere sin post med noget rumfakta. 
Der er søgt og givet tilladelse til at være i Naturpark Sengeløse. 
 
Vi lavede en brainstorm til poster. Se listen og giv besked til Henning, hvis I ønsker at have en post. 
Man kan også selv finde på en ide indenfor temaet. Henning skal have besked vedr. poster senest til 
grenmødet i april.  
 
Arrangement efterår 2023 
Vi vil holde mikro-minitræf d. 30. sep. – 1. ok. 2023. Henning prøver at reservere Egemosen 
Spejdercenter. 
 
Nyt fra divisionsledelsen 
Divisionsledelsen har deltaget i en stor del af gruppernes grupperådsmøder. 
Divisionsledelsen ønsker at arbejde for, at der er tovholdere for alle grene repræsenteret i 
divisionsledelsen. 
Der arbejdes med en ny udviklingsplan. 
 
Divitræf 2024 
Der er blevet lyttet til bl.a. input fra mikro-minilederne omkring datolægningen for træffet. Derfor 
er træffet flyttet fra sep. 2023 til d. 14. – 16. juni 2024. 
 
Grupperne rundt 
Ejby: 20 minier ingen mikroer. Har fået ny leder ind. Starter familiespejd op om 14 dage. Arne 
forventer at skulle skifte til familiespejd/mikro-leder. 
Wagandoo: Mangler børn. Har 6 mikroer og 6 minier. Har ledere nok. Har fået ny minileder og 
Henrik er skiftet til GL. Holder sommerlejr i Sundbyhytten. 
Solvang: 19 mikroer og 25 minier. Mikro er på pinselejr på Forlev og mini på sommerlejr samme 
sted.  
1. Glostrup: Har tidligere fået mange nye børn via kommunens sommerferieaktiviteter. Har 10 
mikro og 10 mini efter sommerferien.  
Skovgruppen: 25 minier og 6 ledere. Skal til Næsby Spejdercenter på sommerlejr.  
Kiowa-Ringebæk: 2 ledere og 11 minier. Holder møder om søndagen, men vil gerne skifte til 
hverdag. 
 
Kommende datoer 
6. marts  Grenmøde Hawerthi-1.Rødovre kl. 19:00  
12. april  Grenmøde Jacala Sengeløse kl. 19:00  
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29. april  Bamselegene  
10. maj Divisionsrådsmøde hos Skovgruppen kl. 19:00 
22. maj Grenmøde hos Wagandoo kl. 19:15 
4. september Grenmøde hos Skovgruppen kl. 19:15 
30/9 – 1/10 Mikro-minitræf (foreløbig dato) 
 
 
 
2024 
14. – 16. juni Divisionstræf Hedeland 
 
 
Evt. 
Der blev drøftet et ønske om at gentage turen til Ungdomsøen. Det bliver tidligst aktuelt i 2024. 
 
Referent: Henning, Skovgruppen 
 


