Divisionssommerlejr infomøde 25/11 2019
-

Der vil være halv lejr for mindste grenene den sidste halvdel af lejren – fra onsdag til lørdag
Ingen besøgsdag
Grendag torsdag formiddag, fællesdag om eftermiddagen

Der bliver seniorlejr! (Seniorerne skal selv planlægge og etablere den)
Aktivitetsudvalget:
- 2 slags aktiviteter: kasse-aktiviteter og dem-hvor-aktivitetsudvalget-står-for-det
- Der søges freelancere til at stå for enkelt-aktiviteter
- Vi får adgang til centrets materialer, men skal selv stå for aktiviteterne
- Der bliver lavet et aktivitetskatalog
- Der bliver aktivitetstilmelding senest 4. Maj på aktivitet2020@absalondivision.dk
- Livreddere, træklatrere mv. Søges
- Mulighed for lederaktiviteter om aftenen
- Hejk bliver en del af aktivitetskataloget
Teknik:
Der fattes mennesker i dette udvalg!
- Hanne og Poul er samaritter
- Opmåling før lejren
- Beredskab
- Der er møde med Henrik Roos og OJ senere
- Brænde og rafter
- 12+ m. rafter skal bestilles
- Brændet kræver motorsave. Tag gerne en motorsav og udstyr med hvis der er kompetente førere af
den i gruppen
Transport
- Transport af deltagere og gruppens grej er inkl. I prisen
- Vi kører i busser med trailere på busserne. Så grej skal transporteres samtidig med deltagerne.
- Brandmateriel lejes ind fra korpset
Kommunikation
- Alt kommer pr. Mail
- team2020@absalondivision.dk
-

2020@absalondivision.dk ←- Brug denne her. Den rammer Keld, Palle, Folmer og Lisbet

Information
- Hittegods og post
- Lejrlas, helt old school i lommeformat
- Tjek ind og ud på lejren (noget med sikkerhed)
- Lejravisen bliver en del af aktivitets-halløjsa. Der kommer en vægavis som minimum
- Der bliver lavet en ankomst-goodiebag med ugeprogram, politikker mm
- SoMe, instagram-takeover

Mad
-

Grupperne skal selv sørge for det, er IKKE en del af lejrprisen
Der laves kontoer hos et eksternt firma, og grupperne skal selv modtage deres mad. Teamet laver en
aftale med nogen, måske et lokalt supermarked.
Gruppen SKAL have et plastikkort der kan bestilles mad på. Det kan evt. Være en leders hvis det er.
Der er køleskabsplads til ca. 2 dage.
Der bliver IKKE fællesspisning

Wild Rover
- Det er som det plejer! Alt er godt!
- Alkoholservering: 20.00-0.30 (sidste servering) 1.00 godnat
- Eftermiddagsåbent til hygge/kaffe/ledermøder
- 18 år er grænsen for alkoholudskænkning (der tænkes tanker om et armbånd for de yngre seniorer)
Lejrbål og flaghejsning
- Vi vil gerne vide om der er fødselsdage
- Vi er i en god planlæggelsesproces
Fællesdag/ Grendag
- Der fattes folk til at lave noget på nær i Mikro/Minigrenen
Økonomi
- Pris: 700-800 kr. PLUS mad
- Størstedelen af prisen er transporten, så der bliver reduceret pris for halv lejr, men ikke ½pris
- Betaling kommer i 2 rater, der kommer mere om det ved endelig tilmelding
Alle grupper på nær søspejderne og 2. Absalon og Revyen deltager. Omkring 600 forhåndstilmeldte
Politikker:
- De kommer snart ud. Der er politikker for husdyr, motorsave, rygning, alkohol, hygiejne, beredskab
(inkl. Badning i søerne) GDPR og børneattester.
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