
Referat - junior netværksmøde d. 2.
februar 2022
Mødeform: Online
Mødedeltager: Stine (1. Helsingør), Philip (Holbo), Christina (Birgitte Gjøe), Trine (De VIlde
Svaner), Charlotte (1. Kokkedal)
Afbud: Amøbe (Divisionsledelsen, junior), Fredensborg, Frydenborg, Hammermølle og Store
Bjørn

Dagsorden
Opstart
Præsentation:

- Birgitte Gjøe Gruppe (27 spejdere, 3 ledere)
- De Vilde Svaner (18 spejdere, 4 ledere)
- Holbo (14 spejdere, 4 aktive + 2 inaktive ledere)
- 1. Helsingør (10 spejdere, 2 ledere + 1 hjælper)
- 1. Kokkedal (6 spejdere, 1 ledere + ekstra leder i marts)

PL/PA arrangement
- der er vendt tanker ift. arrangementet om konceptet skal forkortes, rykkes eller andet
- der har været noget miskmask ift. aftaler for booking og andet, så der er dags-dato

ikke booket noget
- skal den rykkes kan det ske at det bliver svært ift. at finde en weekend

----
- der er generel holdning om at der skal afholdes weekend
Aldersgrænse? nyt koncept? nyt navn?
- der behøver ikke være en aldersgrænse, så det bliver et arrangement med samme koncept

- lokation? Forslag: Holbo Hytte
- program/tema: samarbejde
- Arbejdsgruppe: Trine, Mille, Sebastian og Amøbe
- Skal arrangementet rykkes til efterår? arrangementet rykkes til efteråret i weekenden

d. 3.-4. september 2022 (så kan juniorerne få nogle værktøjer med i rygsækken de
kan bruge til det nye spejderår)

- Lokation: Birgitte Gjøe gruppe (hytten) (Christina booker hytten)

Kontaktmåde for divisions junior netværksmøder
- skal der laves facebook gruppe/messenger? eller kun mail
- facebook gruppe er det vi kører med og der ryddes op ift. nuværende og gamle

ledere
- der sendes stadig information mails ud til dem (1 gruppe) der har tilkendegivet at de

ikke har facebook



Næste halvårs møder og arrangementer
- mødet d. 24. februar aflyses grundet dette onlinemøde
- Fællesledermøde lørdag d. 12. marts
- Roverløb lørdag d. 2. april
- Netværksmøde torsdag d. 7. april kl 19 i Nivå (primær fokus junior divi.)

- deadline til Twist: budget til juniordivi arrangementet, så der kan sendes tilmelding
ud start maj (sidste tilmelding til arrangementet er onsdag d. 1. juni)

- Førstehjælpskursus d. 22.-23. april (OBS! mulighed for certifikat)
- Divisionsrådsmøde torsdag d. 28. april
- Netværksmøde torsdag d. 5. maj kl. 19 i Helsingør (back-up møde, aflyses evt.)

- deadline til Twist: budget til PL/PA arrangementet i september, så der kan sendes
tilmelding ud inden sommeren (sidste tilmelding til arrangementet er onsdag d. 24.
august)

- Juniorledergrillllll fredag d. 10. juni på Gurre
- Juniordivi. turnering d. 11.-12. juni på Gurre
- Netværksmøde torsdag d. 25. august kl. 19 i Birgitte Gjøe (sidste detaljer til PL/PA,

how goes over sommeren og planlægning af næste halvårs møder)
OBS! planlægningsgruppen for PL/PA arrangementet skal have lavet overordnet
planlægning for weekenden

- PL/PA arrangement d. 3.-4. september hos Birgitte Gjøe gruppe

Bordet rundt
De vilde svaner

- det er svært efter nytår da mange spejdere har været syge og derfor skal ting
gentages mange gang til hvert møde

- har taget mærket vinter-bivi -> KÆMPE succes: perfekt oplevelse, flot nattehimmel
og mega hyggeligt - skal gentages og anbefales til andre

Birgitte Gjøe
- stor folk og en del urolige drenge der skaber uro - har problemer med at holde ro til

møderne
- har kørt “Den gode patrulje” så de har nogle værktøjer til resten af spejderåret
- har arbejdet med kommunikation og walkies - det også en oplevelse i sig selv

Holbo
- forberedelse til SL2022 (lejropbygning, pakning af tasker, teltopsætning)
- forbereder juniorerne på at de er større og skal kunne hjælpe lederne med almene

ting og troppen på sommerlejren med generel lejropbygning
- laver en weekend med fokus på gens lejropbygning (træning-sommerlejr-weekend)

1. Kokkedal
- forberede juniorerne til sommerlejren
- tager lignende mærker med mini’erne (samme koncept mærker men på juniorniveau)
- tager eat-out, en gang om måneden så juniorerne bliver bekendt med at lave bål i alt

slags vejr og madlavning (kan faktisk nå madlavning, bål, opvask og spisning på 2
timer)

1. Helsingør
- har kun 1. års juniorer og ikke mange turer til at lære dem at kende
- har kørt forløbet Science pirater hvor der er inkorporeret lær at tænde tændstik osv.
- generel forberedelse til sommerlejren
- udfordring med mangel på spejdererfaring til generel lejropbygning erfaring



- Stine skriver til Phillip fra Holbo vedr. pionering til påsketuren
- har overnatningstur i marts til at lure dem af

Evt.
- Billeder til beretning sendes til Twist i uge 6


