Referat 28. oktober kl. 17.00 - 20.00
BEMÆRK: Strandvejen 9, 9000 Aalborg - der er forplejning til mødet.
1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.
a. Der bliver mulighed for at tilføje 1 kontaktperson på tilmeldingen og så skal
der orienteres om sms ordningen
2. Tidslinje
a. Tidsplanen ser ud til at holde, der er nogle punkter der er tæt på udløb, men
vi er ikke bagud med noget på den vedtagne tidsplan.
b. Beredskabsansøgningen er i gang, det er forfra fordi der er kommet ny
organisation på beredskabsområdet. Vi håber på en generel godkendelse.
3. Jobbørsen på hjemmesiden.
a. Stadig mange fine jobs https://thoruphede.dk/aas-lejr-ledige-stillinger/
4. Forplejning
a. De sidste ting er ved at falde på plads omkring kontakt til leverandør
b. Stabskantine og café er på plads
5. Rejsen
a. I stabstilmeldingen skal der tages stilling til, om man vil spise i stabskantinen
eller på rover/ledereventet tirsdag.
b. Første del af rejsen er på plads, så nu tages der kontakt til Hike, rover og
senior. Tina arrangerer et møde og Birger er ansvarlig for denne del af rejsen
6. Infopakken på hjemmesiden
a. Alle melder ind til Anne Grethe inden længe.
7. Evt.
a. Rejseguide, der viser rundt på centret lørdag eller søndag formiddag
i.
Vedtaget, en klar opfordring til at deltage, men det kan vælges fra. Det
er styregruppen der er rejseguider, lørdag og søndag formiddag
b. Tina sender lejrmærker ud til distriktscheferne i julegave, Tom skaffer en liste.
c. Gruppe-sms.dk
i.
april - juli, Tina tager kontakt og sender kontrakten til Kurt
d. Fototilladelse
i.
Vi skriver i infopakken at billeder tages med baggrund i Almen
interesse. Skulle der være børn eller voksne der af
sikkerhedsmæssige årsager ikke må vises på billeder, finder vi en
løsning på dette.
ii.
Feltet med fototilladelse fjernes fra tilmeldingen.
e. Næste møde 11. december 16.00 19.00 hos Johny, Strandvejen 9, 9000
Aalborg

