Divisionsmøde familiespejd - referat
Søndag 08.03.2020

Deltagere:
• Hanne Larsen, De Vilde Svaner, Nivå - DL
• Martin Grundtvig, Hornbækspejderne, storebjørn - referent
• Sonja Kristiansen, Prins Hamlet, Helsingør
• Linda B Carsson, 1. Helsingør Gruppe - afbud
• Thomas Nielsen, 1. Helsingør Gruppe
• Nicklas Lamaitre, Espergærdespejderne
Dagsorden
1. Weekendtur - budget - indbydelse - mærke m.v.
2. Fællesspejdermøde lørdag, den 21. marts i Egebæksvang - Espergærde
spejderne er tovholder.
3. Familiespejd-indslag på divisionsrådsmødet den 30. april.
4. Eventuelt

1.Weekendtur - budget - indbydelse - mærke m.v.
Planlægning af fælles familiespejd-weekend med hele divisionen - 2020
Startdato: lørdag 16 maj 2020 – søndag 17 maj 2020
Tid: kl.10.00
Sted: Grangaarden

2.Fællesspejdermøde lørdag, den 21. marts i Egebæksvang - Espergærde spejderne er tovholder.
Planlægning af fælles familiespejd-møde med hele divisionen - 2020
Startdato: lørdag 21 marts 2020
Tid: kl.10.00 - 13.00.
Sted: Egebæksvang
Kom i god tid pga. begrænsede parkeringspladser - der sendes et kort med markeret
parkering i området.
Program:
• Velkomst og sang, kl. 10.00 - 10.20
Grupperne skiftes til at synge deres ”flag sang” for hinanden (Hornbækspejd Hejs nu flaget).
• Aktiviteter, kl. 10.20 – 11.30
Hver gruppe tager en aktivitet med. Hornbækspejd står for vendespil med
fugle. Hanne fra De Vilde Svaner – Nivå låner os to sæt vendespil med 10 forskellige fugle.
• Frokost, kl. 11.30 – 12.00
• Fortsat aktiviteter, kl. 12.00 – 12.45

•

Afslutning, kl. 12:45 - 13.00

Husk:
• madpakke
• Mugg og ske (anvendes til Bagte æbler med brun farin)
• 1 stk. brændekævl pr. person – gælder også forældre
3.Familiespejd-indslag på divisionsrådsmødet den 30. april.
Der er 17 grupper i Øresundsdivisionen heraf er der familiespejd i 5 grupper.
Nedenstående Statistik sendes til Nicklas Lemaitre i tråden i FB gruppen (Øresund
Division – Familiespejd) inden onsdag d. 29 april 2020. Statistik skal anvendes af
Hanne Larsen på divisionsrådsmøde torsdag 30 april 2020, hvor hun holder et oplæg om familiespejd.
- Antal spejdere er kommet til gruppen de sidste 2 år via familiespejd.
- Antal ledere er rekrutteret via familiespejd de sidste 2 år.
- Antal bestyrelsesmedlemmer er rekrutteret via familiespejd de sidste 2 år.
Oplys også deres poster
4.Eventuelt
Næste møde
Næste møde er aftalt til onsdag d. 29 april 2020.
Alle grupper oplyser på mødet hvor mange der deltager på weekenden (har tilmeldt
sig).

