
Referat fra leder og bestyrelsesmøde d. 18. august 2021  
 

Tilstedeværende: Tommy, Sara, Charlotte, Conny, Elisa 

Afbud fra Per og Britta 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

- Fanebærer arrangement 

o Vi kom afsted og arrangementet gik godt. 

 

- Landslejr – Ledere til ekspeditionsrådet – Ekspeditionsleder Theresa skriver at de 

skal bruge 5-6 personer i alt - Vores ekspedition dækker over 10 kredse  

o Charlotte finder ud af om vi behøver at dække op med én mand – for det 

ville vi have svært ved 

 

- Landslejr kursus d. 17-19. september - Tilmeldingsfrist d. 19. august - Indbydelse 

er vedhæftet 

o Sara og Tommy melder hurtigst muligt tilbage og Charlotte sender 

medlemsnumre, så vi kan tilmelde os 

 

- Henvendelse fra en ny der vil starte ved de store – medlemmerne Christian og 

Emma er blevet udmeldt 

o Vi har fået 3 nye ved de store og 3 nye ved de små, som ville prøve at se 

hvad FDF er 

 

- Alarm i Spidsen 

o Har haft problemer med at alarmen er gået uden grund – er faldet i sig selv 

igen 

▪ Charlotte kontakter alarmfirma for at se hvem der bliver ringet op 

 

- Ny hjemmeside – kreditkort/layout/pris – Blev ikke vendt på mødet, så tages op 

på næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Open By Night - 3. september  

- Britta har måske kontakt til arrangørerne – Charlotte tager kontakt til Britta, for at 

finde ud af noget 

- Mandskab 

o Per kan hjælpe indtil ca. 21:20 

o Charlotte, Sara, Tommy, Elisa og Conny kan hjælpe 

- Vi havde regnet med at sælge brændte mandler/lave bål/afvikle lege i vores bod, 

afhængig af hvad vi må 

- Vi har tatoveringer og hoppebolde, vi kan give interesserede børn 

 

 

3. Oprydningsdag og årsmøde – Blev ikke vendt på mødet, så tages med til næste 

møde 

- Søndag d. 26. september 2021 kl. 10. 

- Per kan godt hjælpe 

 

 

4. Kredsweekend 27.-29. august 

- Per og Conny kan hjælpe 

- Sara, Tommy og Charlotte er lederne på lejren – Britta? 

 

Kredsweekendens tema: Med Indiana Jones på jungletur 

 

Invitation skal indeholde: 

- Kan bage kage/boller  

- Senest frist – tirsdag d. 24 

- Hvor vil vi sove henne: indenfor, i telt eller i shelter 

 

 

Program for kredsweekenden: 

Fredag 

- Ankomst, udpakning 

- Aftentur  

- Sengetid kl. 22 

 

Lørdag 

- Morgenmad: Boller kl. ca. 8. 

- Formiddag: Vi lægger op til temaet 

o Vi laver eget/gruppeflag 

o Vi laver pisk og bælte 

▪ Pisk – Gren, snor 

▪ Bælte – Fletter snor  

o Vi går på opdagelse i junglen 

▪ Vi går rundt i området, sø, å, skov 



 

- Middagsmad: Rugbrød – ta’ selv bord kl. 12 

- Eftermiddag: 

o Smuglerløb – vi kommer nok til at mangle hænder til eftermiddagens 

aktiviteter til praktiske gøremål… 

o Udfordringer/poster: 

▪ Få nøgle i ballon op af rør med vand i – De skal vælge den rigtige 

ud af de tre nøgler 

▪ Komme igennem labyrinten ved at træde på de rigtige fliser 

▪ Følekimsleg - jungletema 

o Abemad – kl 15 

o Weekend souvenirer – træperler 

o Fri leg 

 

- Aftensmad: Pasta med kødsovs kl. 18 

- Aften 

o Underholdning – Lederne står for det 

- Sengetid kl. 22 

 

 

Søndag: 

- Morgenmad: Boller 

- Afslutning 

 

Praktisk: Indkøb - Conny 

 

 

5. Næste møde 

- Vi holder fælles leder og bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. august kl. 18:45  

- Vi skal her tage de punkter op, som vi ikke fik drøftet på mødet 

 

6. Eventuelt 

- Vi skal have tage punktet ”vandvarmer” med igen til næste møde 


