Junior grenleder møde
Dato 10.01.2019
Deltagere Christina (Birgitte Gjøe Gruppe), Emil + Trine (De Vilde Svaner), Ulrik (Holbo), Lars
(Hammermølle), Jacob (Prins Hamlet), Amøde (1. Helsingør), Amalie (Rungsted Spejderne), Thomas (Store
Bjørn), Johan (Espergærde spejderne), Torben (Fredensborg spejderne), Rolf + Tante Tut (Øresund division)
Næste møde 11. april 19:00 – 21:00, hos De Vilde Svaner.

Der var flere nye ansigter til mødet, så vi statede med en navne runde.
Vi snakkede om det ville have interesse at vi skulle tage korpsets udviklingsområder op til
juniorgrensmøderne, for at arbejde lidt mere med dem, i samme stil som løbet vi var ude på op til mødet.
Der er umiddelbart mest stemning for ting, som kan være med til at vise hvordan områderne kan arbejdes
ind i en aktivitet/leg. Så konkrete måder at arbejde med.
Holbo havde korpsets udviklingskonsulent ude, til en 360 graders ”analyse” af gruppen.
PL/PA Opfølgning
Datoen er: 30- 31 marts 2019.
Årets temaet er planlægning. Og planlægningen er i fuld gang. Aktiviteten om lørdagen gælder det om at
patruljerne skal planlægge en post, til et løb der skal gennemføres ud på eftermiddagen. Hver patrulje får
en kasse med ting og sager, og skal herfra finde på en post og beskrive den, samt forklare hvordan den skal
gennemføres til nogle ledere. I løbet af eftermiddagen skal alle patruljerne igennem et løb som består af
deres poster.
Invitationen er på trapperne, vi sørger for at få sendt den ud snarest.
Junior divisionsturnering
Datoen er: 31/5 – 2/6
Der var lidt utilfredshed over, at datoen kommer så sent ud, specielt da nogle ledere havde fået indtryk af
at vi aftalte en tidligere weekend i maj. Det var desværre den eneste uge hvor vi alle i planlægnings teamet
havde tid.
Turneringen bliver igen en traditionel spejderturnering på Gurredam, som vi kender den fra de forrige år.
Og som lovet kommer der ikke nogen foropgave 😉
Puff
Der skulle gerne komme et PUFF kursus for juniorledere igen i år. Det er noget som Jonathan og Hanne
”Bank” her fra divisionen har stået for. Så vi kan kun anbefale at I også melder jer til kurset.
Evt.
Der var stemning blandt junior ledere om at oprette en facebook gruppe. Der blev oprettet en på mødet:
”Junior ledere øresund division”. Så alle junior ledere opfordres til at søge om adgang.

Det er ikke en officiel Øresund division side, så siden kan bruges til at juniorlederne kan udveksle info. Den
primære informations kanal vil dog fortsat komme via mail lister fra medlems service.
Holbo spejderne har sheltere til ca 30 spejdere, så hvis grupperne vil tage shelter mærke, så kan de låne
den.

