
Dagsorden 16. september  kl. 16.30 - 19.00 til hjemmesiden 

 

BEMÆRK: Strandvejen 9, 9000 Aalborg 
 

1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.  

2. Program for dagen med de frivillige på Heden - Tina  

a. Oplæg gennemgået, Tina skriver rent og sender rundt 

3. Nyt fra de enkelte udvalg, vi tager en bordet rundt.  

a. 5 min til hvert udvalg 

i. Ansvarlig for forkyndelse har meldt fra, vi skal have fundet nye 

ii. Der er fundet ansvarlig for forplejning, cafe og iskiosk 

iii. Hjallerup Teltudlejning er hyret - dem har vi brugt før 

iv. Infohytten er klar til lejren 

v. Grov program for rejsen meldes ud, men alt afhænger af startstedet,  

vi. Kommunikation laver fremstød omkring Netværksdagen.  

vii. Lejr T-shirts og tilmeldingen (Flexminds) - Kurt 

b. Udkast til T-shirts, er godkendt efter de udkast Kurt og Annegrethe har fået 

hos Krogh Andersen 

c. Tilmeldingssystemet blev gennemgået, der var lidt rettelser som Tina sender 

til Kurt efter Annegrethes notater 

d. Ved Hike skal man tilmelde antal ledere som spiser med. 

4. Lejrsang på facebook og musikvideo - Annegrethe 

a. Den er på vej 

5. Tidslinje v/Tina Skal den justeres Umiddelbart ingen behov for at tilrette tidsplanen.  

6. Evt.  

a. Styregruppen bliver kort efter Netværksmødet og samler op på dagen 

b. Næste møde 28. oktober kl. 17-20 på Johny´s kontor Strandvejen 9, 9000 

Aalborg 

c. Der kommer et fint hæfte rundt via 55Nord til spejdere i DK. Hæftet er et 

inspirationshæfte fra Heden og indeholder også et afsnit om Ås-lejren. I 

forbindelse med at hæftet bliver sendt rundt, får hjemmesiden en 

gennemgang 2. oktober, hvor flere fra styregruppen deltager. 

 

 

Grovprogram for Rejsen 
 

Morgenandagt fra Scenen 

Rejsen sættes i gang fra scenen 

Hele lejren går fra Thorup Hede (Spejder, Senior, Rover, Leder) i samlet flok 

 

Vi samles igen i Dronninglund (lokationen er ikke på plads, så det kan ændre sig) 

Fælles frokost 

Kort fælles aktivitet som afslutning på den fælles “rejse”  

 

Spejderne tager på Hike - der er 8 at vælge imellem - ansvarlig af aktivitetsudvalget 

Seniorne tager på Senior event - ansvarlig seniorstaben 

Roverne tager på voksen/leder event - ansvarlig roverstaben 

 


