Referat 16. februar i kl. 09.00 - 15.00 i Vestrup
Fraværende: Ditte Marie Hjermitslev
1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.
a. Godkendt
2. Nyt fra de enkelte udvalg, vi tager en bordet rundt.
a. Event, rejsen er koordineret, Rene
b. Aktiviteter, 6 aktivitetskoordinatorer er på plads,
Infobrev bliver sendt u d til koordinatorerne i uge 9 eller 10
Minikurser i PL, Roland og Diamant påtænkes
Bus og materialebestilling koordinerer Tom, Rasmus har lavet en
bestillingsseddel
Der planlægges en introweekend på Thorup Hede, Tina og Annegrethe vil
gerne lave mad
c. Kurt, Vi bestiller mærker med broderet kant
Budget skal være klar til næste møde. Vær OBS på eget område
d. Teknik, Der er ikke noget på bedding lige nu, det er ikke noget der haster.
Næste skridt er aftaler med forplejning, Vi mødes på Thorup Hede snarest for
at tale om placering og bemanding af kantiner
e. Underlejre, et halvt ja til familielejransvarlig. Underlejrene vil gerne være en
aktiv del i koordinering af rejsen
f. Kommunikation, hjemmesiden kører efter en totalt opbygning.
Ugeplanen kommer derind nu.
Lejrarmbånd bliver bestilt med nu med navn Ås-lejren 2020 ingen billede eller
logo
T-shirt udkast til næste møde.
3. Skal vi have sagt velkommen til nogle nye?
a. Aktiviteter laver selv en velkomsthilsen
b. Tina holder øje med listen, når der kommer nye på, byder hun velkommen
4. “Rejsen” hikedagen om tirsdagen.
a. Der bliver en koordinator for hele rejsen, som sammen med underlejrene
koordinerer hele dagen. Der findes en til at koordinere forplejningen
b. Man tilmelder sig enten til spejderrejsen (Hiken) eller Roverrejsen.
Hvis man ikke tilmelder sig nogle af delene sørger man selv for forplejning.
5. Lejrsang v/Birger
a. Vi deler opgaven med lejrband og lejrsang op, så vi indspiller sangen nu og
finder bandet senere.
b. Vi vil gerne have indspillet den inden sommerferien og lavet en video.
6. Tidslinje v/Tina
a. Tidslinjen er rettet til og der bliver fulgt op på alle styregruppemøder om den
holder.
7. Evt.
a. Næste møde 6. maj kl. 17 på Heden
b. Tina og Rasmus laver materiale til en stand for Thorup Hede på Linjen ud.

