
Referat  af Styregruppemøde 15. februar kl. 10.30 - 13.00 
 
 
Hvor: Langagervej 4 st 110, Aalborg Ø 
 

1. Gennemgang af referatet fra sidste møde  
a. Intet at bemærke 

2. Beredskabsgodkendelser er der noget nyt? 
a. Ingen problem at få en godkendelse til selve lejren 
b. Den generelle giver lidt problemer pt. men det hører under Thorup Hede 

3. Aktiviteter 
a. Aktiviteter 

i. Et par nye aktiviteter siden sidst 
ii. Klatring, hvad med forsikring?  

1. Vi undersøger om vi er trygge ved den dækning vi har, ellers 
tegnes der en tillægsforsikring 

b. Hike 
i. Overnatningssteder 

1. Der er ved at være styr på nogle af pladserne og andre 
kommer til. 

2. Ruterne skal tegnes og beskrives 
c. Kasseaktiviteter 

i. Vi har indgået et samarbejde med Flamsted omkring at lave dem. 
4. Forplejning  

a. Nyt fra alle områder 
i. Kogebogen er ved at blive skrevet ind og skal testes nogle frivillige 
ii. Møde med caféfolket, der er god energi og de er i fuld gang med 

planlægningen. De vil lave små konkurrencer og vil tilbyde 
fødselsdagskage 

5. Lejrbål, forkyndelse og andagt 
i. Lejrbålsvært er fundet via jobopslag på hjemmesiden 
ii. Koordinator af lejrbålene er også fundet 
iii. Lejrpræst og andagt er også på plads  
iv. Birger indkalder til møde med alle dem, der skal have sin gang på 

scenen 
6. Rejsen 

a. Grovbudget vedr. Rover/lederevent - Birger har “bolden” lige pt. 
i. Rasmus Thomsen lade bliver 1. prioritet 
ii. Grovbudget for hvad der skal ske på eventet skal på plads snarest  



 
7. Kommunikation 

a. Annegrethe orienterer 
i. Møde med presseteamet, som har følgende planer: 

1. Levende video for hver dag 
2. Interview hver dag 
3. Infoskærm 
4. QR koder som man kan scanne for at se billeder fra lejren. 
5. Annegrethe spørger om de vil stå for selfie stationen. 

ii. Kommunikation til hjemmesiden 
iii. Det vil være muligt at låne en pc i informationen til brug for 

madbestilling o.a. 
b. T-shirt 

i. Det går som det skal, der mangler stadig endelig godkendelse af 
hvordan de skal se ud. 

ii. Priserne er som sidst 
c. Armbånd, låse v/Kurt 

i. Kurt og Anne-grethe bestiller hos 55 Nord 
8. Jobbørsen 

a. Skal vi have prioriteret og sorteret i det der ligger 
i. Det ansvar ligger hos alle.  
ii. Meld ind til Annegrethe hvis noget skal fjernes. 

9. Underlejrene 
a. 1. juni er sidste tilbagemelding til Tom fra underlejrene omkring materialer 
b. Johny orienterer fra underlejrene 

i. Roverlejren næste møde 26.2 
ii. Fællesdag mellem rover og seniorer er på tegnebrættet 
iii. Indgangsportal - Roverne skal komme med en tegning til Tom 
iv. Mastesejl OK til roverne 

10. Tilmelding og Netværksdag 
a. Tilmelding Stab og familielejr 

i. Der bliver lavet en stabstilmelding, hvor man tilmelder sig overnatning 
og spisning. Det er muligt at tilmelde stabsbørn/familie 

ii. Der bliver en familielejrtilmelding, hvor man tilmelder sig overnatning 
50,00 kr pr. person over 7 år. 

iii. Tilmeldingen generel 
1. Kurt har forsikret en bekymret gruppe om, at der er plads til 

alle i seniorlejren 
b. Netværksdagen 23.4 - grovplanlægning og indbydelse 

i. De enkelte områder skal præsentere hvad de har tænkt sig på lejren. 
ii. Formålet er at sikre vi følger den røde tråd 
iii. Aktiviteterne skal præsentere sig på 25 sek.  

 
 
 
Næste møder: 

Lørdag d. 28.3 kl 10.00 Vestrup - Afbud fra Birger 
Torsdag 23. april kl 19.00 Thorup Hede, Netværksmøde, for staben 
Mandag d. 11.5 kl. 17.00 Strandvejen 9, 9000 Aalborg 


