
Dagsorden 19. august kl. 17.00 - 21.00 på Thorup Hede 

 
1. Gåtur på Heden for at se på placering af samlingstelt 

a. Samlingstelt ved Bondegården 

b. Lounge foran samlingsteltet 

c. Scenen ved flagstangen 

d. Vi fylder op med lejrpladser fra scenen og ud af.  

e. Aktivitetspladser ind i mellem og længst ude 

f. Husk O-løbspæle 

g. 10 - 12 aktivitetspladser 

- Primidalen, smedien er booket til aktiviteter.  

2. Gennemgang af referatet fra sidste møde.  

a. Ingen kommentarer 

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

a. Event - Vi mangler 2 til scenen - Vi skal hjælpe med at finde navne 

b. Aktiviteter - Rasmus gennemgik listen af aktiviteter 

c. Forplejnng -  

i. Tina, Ditte, Sigrid og Naja forsøger at mødes inden næste 

styregruppemøde (9. september i Rakkeby) 

d. Teknik og beredskab  

i. vi er ved at være klar til at bestille grej 

e. Underlejre - Vi mangler ansvarlig til familielejren 

f. Kommunikation - Aktiviteter Rasmus skriver lidt om de invitationer der er klar 

i. Tekst fra hjemmesiden og infobreve flyttes over på 2020 drev, så vi 

kan læse korrektur på det. 

ii. Vi tager gruppebilleder på lejren 15 x 21 cm 25 kr.  

g. Budgettet - ingen kommentarer 

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

a. Tilbagemelding fra møde 20.8 hos Krogh Andersen er, at der er lavet et 

oplæg, som sendes til Styregruppen, når Krogh Andersen har det klart. 

5. Lejrsang på facebook og musikvideo - Tina 

a. Kreditering til kunstnerne - skrives ind som tekst i videoen 

b. Gorm er i gang med at lave en video vi kan dele på facebook og 

hjemmesiden 

6. Diverse nyhedsbreve - hvem skal have noget med? 

a. På tværs er færdig og Tom sender den til Ib Rævdal 

7. Skal vi have sagt velkommen til nogle nye? 

a. Alle opdaterer listen med navne 

b. Netværksdag bliver 4. oktober 

8. “Rejsen” hikedagen om tirsdagen - Birger  

a. Der er holdt møde i arbejdsgruppen med René ved bordenden. 

9. Tidslinje v/Tina Skal den justeres  

a. Ingen justeringer 

10. Evt.  

a. Næste møde - 16. september kl. 16.30 - 19.00 på  

Strandvejen 9, 9000 Aalborg 

 


