
Referat 6. maj kl. 17.00 - 21.00 på Thorup Hede 

 
 

1. Gennemgang af referatet fra sidste møde. 

a. Der var ikke nogle kommentarer til det tidligere referat 

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

a. Underlejre intet nyt, der ledes stadig efter ansvarlige. Birger havde et par bud. 

b. Tom, Thomas Olsen er tekniske chef for pionerlejr og lejren.  

c. Birger, Indspilning af lejrsang, god stemning. Godt at få sat ansigt på Niels og 

Anders (lyd, lys og orkester) Vi hørte lejrsangen, der næsten er færdigmixet. 

Gorm der skal lave videoen får små film fra indspilnings dagen og lyden, ud 

fra det vil han lave en video til den. Vi mangler stadig folk til at stå på scenen 

til lejrbålet 

d. Rasmus, aktiviteterne står lidt stille, der er mange der har svært ved at sige 

om de kan eller ej når der er så længe til. Der blev foreslået et 

aktivitetskatalog, som man kunne hyre folk ind til.  

De første kasseaktiviteter er på vej 

e. Ditte, Forplejning, Der er i gang med at finde folk. Ditte får styr på bl.a hvor 

mange hun kan bespise. Det er også nu de ansvarlige for isboden skal 

kontaktes 

3. Lejrmærker, lejr T-shirts og tilmeldingen (Flexminds) 

a. Lejrmærket er godkendt og Kurt bestiller 1000 stk. 

b. T-shirts, vi er enige om at vi vil have en anderledes T-shirt. Kurt kontakter 

Krogh Andersen for at få deres grafikere til at lave et udkast. Der skulle være 

filer til rådighed på drev.  

4. Tørklæder til staben - ønske fra lejrorkesteret 

a. Vi bruger Hedens tørklæder, som man kan låne. Der bliver lavet 60 stk, hvis 

farver er modsat hedebøndernes. Er det ikke nok, kan der bestilles flere 

5. Diverse nyhedsbreve - hvem skal have noget med? 

a. Annegrethe skriver et portræt af os som styregruppe med vinklen af, at vi er 

fra forskellige distrikter og har forskellig baggrund. Det skal sendes til Ib og 

bruges i Distriktchefernes nyhedsbrev 

b. Et forslag kunne være at lejrsangen på enten i hele sin længden eller bare et 

brudstykke sendes til Thorup Hedes nyhedsbrev og sættes på Facebook. 

Birger forhører sig ved dem, der har indspillet den, om vi må bruge den 

allerede nu. 

6. Skal vi have sagt velkommen til nogle nye? 

a. Listen ajourføres og velkomst sendes ud sammen med referatet 

7. Godkendelse af budget 

a. Budgettet er godkendt, med mulighed for justering. 

8. “Rejsen” hikedagen om tirsdagen. 

a. Snitflader på plads i forhold til tidslinjen 

b. Birger tager kontakt til Rene, så vi kan få sat gang i processen. 

9. Tidslinje v/Tina Skal den justeres  

a. Alle punkter følger tidsplanen og derfor ingen grund til justering 

10. Evt.  

a. Næste møde - 19. august kl. 17.00 - 21.00 på Thorup Hede 



b. Næste møde - 16. september kl. 17.00 - 21.00 på Thorup Hede 

 

 

 

 


