
Deltagere: Ane-Katrine Hastrup Jensen, Bjarke, Charlotte Michelsen, Christina Kruse, Claus Jørgensen, 

Heida, Henriette Stein, Ildiko Veres, Karin Jensen, Karsten Møller, Kim, Ane-Katrine, Kjeld Forchhammer, 

Lars Fredberg, Lis Hansen, Lone Skjærbæk, Mille Gjerulff Nicolaysen, Phillip Wood, Quam, Rasmus 

Helsgaun, Tina Dahl Marcussen, Tobias Lintrup 

 

1. Gennemgang/opsummering af temarammen ”Mysteriet på Gurredam”  

a. Historierammen (Carsten) – Der er kommet et oplæg indkald til konferencer (fra Birgitte), til 

studie omkring spejdere og deres evner. Men professoren mangler – overvågningsbilleder i 

forhold til hvor han har været.  

(rød tråd eller ej? Evt. finde overvågningsbillederne eller rekvisitter, måske med bingo plade)  

Professoren bliver fundet til afslutning og holder en tale i forhold til spejder værdierne.  

Det bliver et sammenskriv fra begge oplæg. 

b. Start- og slutpost (teamet – gode idéer blev modtaget)  

 

2. Placering: Gruppernes placering på dagen  

Gruppe 1: Bent Byg – Prins Hamlet – 1. Helsingør - Rungsted (stadion)  

Søen og patrulje hytte vest + lejrplads 1 + 2. 

Gruppe 2: De Vilde Svaner – 1. Kokkedal – Fredensborg – Frydenborg (universitetet)  

Skov og PI-shelter og patruljehytte øst.  

Gruppe 3: Hornbækspejderne – Hammermølle – Espergærde spejderne – Møllegruppen 

(laboratoriet)  

Lejrplads 3+4 og fodboldbanen 

Gruppe 4:  Ramløse – Holbo – Birgitte Gjøe – Jon Little (spejderlejren)  

Lejrplads 12 + 8  

3. De praktiske ting 

a. Mærker – Mille har lavet mærket og det er bestilt  

b. Oprydningsteam – ansvarlige pr. base og sceneopsætning og nedtagning – aftales på næste 

møde 

c. Budget (4000 pr. base – 7000 til troppen) 

d. Lydanlæg/højtalere/scene. Hvad skal vi bruge? Tina D kontakter Tubbe 

e. Parkering – gilderne (Holger Danske) og 4-6 forældre (fordeles ved tilmelding) 

f.  

4. En time i egne udvalg – Alle grupper virker til at have godt fod på aktiviteter og idéramme.  

a. Eventuelt - vi klargjorde at den gennemgående historie for dagen bliver et bingo hvor 

spejderne skal finde ca. 2 ledetråde på hver base. 

 

 

Næste møde: Gurredam d. 13.10.22 kl. 19:00   


