
Junior grenledermøde – Nytårskur (7/1-2021) 

Deltagere Thomas Petersen (Store Bjørn Hornbæk), Jacob Carl (Prins Hamlet), Rikke + Trine (De Vilde 
Svaner), Helle (1. Kokkedal), Mette (Frydenborg), Sebastian (Espergærde spejderne) 

Næste møde PL/PA Go/NoGo møde d. 8/4-2021 19:00-21:00 (online) 

 

PL/PA var oprindeligt d. 13-14/3-2021 

Vi aftalte at flytte arrangementet til d. 17-18/4, Gurredam skulle gerne være ledigt. Og det kan evt laves 
som et dagsarrangement.  

Alternativt skal vi kigge på at have et lokalt arrangement eg. Max 10 spejdere ved forskellige hytter i 
grupperne. 

Trine booker Gurredam + nogle shelters. (Update: Trine har booket Gurredam) 

Efter vinterferien sender vi invitationen ud, men med forbehold for at aflysning eller en alternativ 
mødelokation. 

Go/NoGo fælles ledermøde: 8/4-2021 kl. 19:00 – 21:00 

Jacob har haft en god oplevelse med jota/joti: bingo remotely hvor de startede med at interviewe andre 
grupper. 

Der skulle gerne være O-løbs poster i Nyrup hegn. Sebastian ser om han kan få opdaterede kort. 

 

Divisionsturnering er d. 5-6/6-2021 

Planlægningsudvalget: Mette (frydenborg), Rikke + trine (DVS). 

Gurredam er bestilt. 

Planlægningsudvalget samles til en snak om status efter Go/NoGo mødet d. 8/4-2021. 

Rolf bestiller mærker for 2021. 

I udgangspunktet satser vi på at DK igen er ved at blive åbnet op, sådan at vi kan afholde 
divisionsturneringen som vi havde planlagt det oprindeligt. 

 

Status i grupperne 

1. kokkedal: Kører ikke spejdermøder så længe at skolerne holder lukket. 

DVS: Har lagt et ambitiøst program fra 1. februar, men ser det an om det bliver realistisk. DVS skal til 
”Befrielsen 1945 på Vintage spejderlejr” som afholdes i Pinsen. 

Frydenborg: Lagde plan i julen fra næste uge. Men de afholder heller ikke spejderarbejdet, sålænge at 
skolerne er lukket. 

 



Generelt er alle trætte af ”Hjemme spejd” så det er ikke noget grupperne kører for tiden. 

1. Kokkedal gjorde det i foråret, men det var svært at få til at fungere. Specielt fordi spejderne efterspørger 
fællesskab, og ikke flere teams møder. 

 

TODO 

Rolf sender materiale ud for PL/PA samt Divisions turnering. 

 

Evt. 

Dinizuli, der er 52 grupper tilmeldt. 

Alle opgaverne kommer online efterfølgende, så måske grupperne kan bruge dem til at blive inspireret. 


