Divisionsmøde familiespejd 13. oktober 2019
Sted: Hanne Larsen
Grenene rundt:
Prins Hamlet - Pia var mødt - de har 13 spejdere
1. Helsingør - Linda og ny leder Thomas var mødt - har ca. 12 spejdere
Hornbæk spejderne - Martin (forældre) var mødt - har ca. 7-10 spejdere
Espergærde - Nichlas var mødt - har ca. 16 spejdere
De vilde svaner - Hanne - har ca. 12 spejdere
I alt ca. 60 stk hvilket må siges at være ganske pænt.
Nichlas fortalte, at de prøver at lege kompas ind i deres aktiviteter, hvilket lykkes rigtig
godt, jeg er sikker på at Nicklas kan give os nogen ideer.
Nichlas vil også forsøge at få de ældste familiespejdere til at være hjælpere for de yngre
- har lavet en flot læder hjælpe tørklædering - det bliver spændende at følge - det er
bestemt ikke en dårlig idé.
Hanne Andreasen:
Vi drøftede Hanne Andreasens ønske om at være et mere permanent medlem i grenen
dog uden at være tilknyttet divisionensledelsen eller familiegrenen i 1. Helsingør.
Som aftalt har Linda talt med Hanne og fået ovennævnte bekræftet.
Hanne har efterfølgende trukket sig - jeg har talt med hende og sagt at hun bare siger
til, hvis hun fortryder.
Familiespejdweekend i 2020:
Næste familiespejdweekend vil blive afholdt den 16.-17. maj 2020.
Vi talte om flere muligheder og aftalte at vi kontakter som følger:
Krokodille-farm - Hanne
Grønnehavegård - Nichlas
Søsterbromølle - Nichlas
Grangården Helsingør - Linda
Larsen og Co - Linda
Pia har oplyst, at vi kan være hos Søren Larsen juletræer i Gurre - det vil kun koste et par
flasker rødvin - hvis vi vælger dette, skal vi selv sørge for aktiviteter - måske kan vi
hjælpe Søren med juletræes-plantagen?

Jeg har endnu ikke fået talt med krokodille-farmen.
HUSK VOR AFTALE OM AT VENDE TILBAGE PER E-MAIL TIL ALLE SENEST I UGE 46, NÅR
VI HAR FÅET TALT MED OVENNÆVNTE FORSLAG.
Der skal være plads til ca 70-100 deltagere
plads til telte
adgang til wc
plads indenfor
skal kunne lave bålplads
Fællesspejder-møde:
Det blev aftalt, at vi holder næste fællesspejder-møde lørdag, den 21. marts 2020 i
Egebæksvang - Espergærde står for mødet - hver gruppe kommer med en aktivitet.
Familie indslag på divisionsrådsmødet 30. april 2020:
Vi drøftede hvordan vi kan få flere grupper i divisionen til at få familiespejdere og blev
enige om, at lave et indslag under divisionsrådsmødet - Hanne spørg divisionensledelsen
om det er muligt.
Vi vil blandt andet prøve at lave nogen statistikker over om familiespejdere fortsætter
med at være spejdere, og hvor mange forældre der bliver ledere.
Eventuelt:
Nichlas fortalte om et fantastisk aktivitets center - Kyst og fjordcenter ved Århus - både
super sted for en spejdertur eller en privat ferie - gå ind på centrets hjemmeside og læs
mere.
Næste mødedatoer:
Torsdag, 9. januar 2020 - under divisionens nytårskur - Vallerød skolen
Søndag, den 1. marts 2020 - hos 1. Helsingør - kl. 12.30
Vi skal hovedsaglig fokusere på vor weekendtur.
Så tror jeg ikke der er mere - det var et super godt møde, med en masse gode debatter.
Jeg er spændt på at høre fra jer i uge 46.
De bedste spejderhilsner

Hanne

