Referat til hjemmesiden 11. december kl. 16.00 - 19.00
Hvor: Strandvejen 9, 9000 Aalborg
1. Gennemgang af referatet fra sidste møde
a. ingen bemærkninger
2. Beredskabsgodkendelser
a. Tom arbejder stadig videre, der er afklaring engang i det nye år
b. Korpset er i gang med at lave en national godkendelse
3. Aktiviteter
a. Rejsen - Rasmus og Dan laver selv hikeruter 10 - 12 forskellige i forskellig
længde
i.
Byløb og svømmehal
b. Kasseaktiviteter
i.
nogle er klar og andre på vej
4. Forplejning
a. Bilka to go er vores leverandør
b. Stabskantine, café og iskiosk er på plads
5. Forkyndelse og Gudstjeneste
a. Lone Primdahl præst til selve gudstjeneste sammen med lejrbål
b. Vi har besluttet at få udarbejdet materialet først, som så skal danne den råde
tråd for lejrbål og gudstjeneste. Birger har en kontakt han vil spørge
6. Rejsen
a. Der er fin fremdrift.
b. Roverne indsender grovbudget for deres del snarest og inden næste møde
15.2
7. Tidslinje:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uufvaIUkHhGP5stk9j8xtVf0xm28C
NKVYSW3WyLnMDc/edit#gid=1231211620
a. Tidsplanen holder
8. Jobbørsen på hjemmesiden - hvor mangler vi folk?
a. Vi kunne godt bruge et par folk mere til stabskantinen
b. Scenefolk - Vi vil forsøge at få en til at koordinere og så skaffe et par unge
mennesker til at stå på scenen. Vi har et bud på begge roller, men ingen er
spurgt, så det er stadig nødvendigt med bud på flere værter, som vi kan
kontakte.
9. Evt.
a. Natløb i roverlejren og resten af lejren
i.
Birger spørger Skals gruppe om de evt. vil stå for det for spejderlejren
ii.
Johny følger op med Roverlejren
iii.
Styregruppen er enige om, at natløb er en super god ide
b. Johny foreslår en gennemgang af tilmeldingerne inden 10. januar. Tina,
Johny og Kurt aftaler møde
c. Der sendes julekort ud til distrikschefer og DGP kontakter 13.12
Næste møder:
Lørdag d. 15.2 kl 11.00 - 14.00 Langagervej 4
Lørdag d. 28.3 kl 10.00 Vestrup
Torsdag 23. april kl 19.00 Thorup Hede, Netværksmøde for staben
Mandag d. 11.5 kl. 17.00 Strandvejen 9, 9000 Aalborg

