
Referat af planlægningsmøde
Torsdag den 5. november på DOKK1, M2, kl. 18.00-21.00.

1. Præsentation af det lejrprogram, der blev lagt sidste gang
1. Man kan se programmet på www.aroslejren.dk
2. Noter til programmet kan man kun se, hvis man har et direkte link til dem. Linket kan man 

finde enten i den lukkede facebookgruppe (https://www.facebook.com/groups/
825816827534690/ - den hedder Aroslejren 2016. Kontakt Johannes, Lystrup Gruppe, for 
at blive medlem) eller på hjemmesiden: http://aroslejren.dk/for-ledere/. På den side er der 
også links til noter til de forskellige ting, vi snakkede om på det første planlægningsmøde

3. Placering af grupper på lejrområdet
1. Det er besluttet, at bæver/ulve ligger på græsplænen tæt ved Store Moselund, mens de 

andre enheder ligger på de to enge længere væk fra Store Moselund. Beslutning blev 
taget på baggrund af Moselund Centrets anbefalinger og erfaringer fra Gudenå Distrikts 
sommerlejr sidste år. Vi opstillede følgende fordele/ulemper:
1. Bæver-ulvelejr og junior/troplejr

1. Fordele
1. Tæt på toiletbygning
2. De kan bedre køre tema hele lejren
3. Nemmere med logistik med maden
4. De store kan bedre være længere tid oppe uden at forstyrre de mindre

2. Ulemper
1. De er for sig selv og er ikke integreret med gruppen
2. Lederne bliver delt i to grupper og kan ikke så godt hjælpe hinanden

2. Samlet gruppelejr
1. Fordele

1. Gruppen ligger samlet og lederne kan hjælpe hinanden
2. Spejderne i gruppen kommer til at kende hinanden bedre
3. De små kan se, hvad de store laver

2. Ulemper
1. Mindre kendskab på tværs af grupper i distrikterne
2. Der er langt til toiletterne for de små
3. Sværere at lave en tema-lejr for bæver/ulve
4. Skal der laves mad til bæver/ulve, er det besværligt at de ikke ligger tæt på 

hytten. Alternativt skal maden laves i grupperne.
4. Deltagelsestidspunkter

1. Bæver og ulve deltager fra lørdag til tirsdag eftermiddag. Vi fandt, at det var den bedste 
løsning af flere årsager:
1. de slutter lejren af med et stort brag (det store slag tirsdag formiddag)
2. vi kan kombinere det med en besøgsdag på hele lejren
3. onsdag tager junior/trop/senior på hike - hvis bæver/ulve bliver til onsdag, vil de 

tage hjem fra en lejr, der er helt tom. Det synes vi ville være en skam
2. Junior, trop, senior og rover deltager fra lørdag til lørdag
3. Familiespejder kan komme på besøg søndag fra frokost til og med lejrbål

5. Pris
1. Familiespejder: 150 kr
2. Bæver og ulve: 450 kr
3. Junior, trop, senior og rover: 1000 kr
4. Ledere betaler fuld pris. Grupperne kan så selv bestemme, hvor meget de vil dække af 

deres lederes pris
6. Tidsplan for tilmelding madbestilling

http://www.aroslejren.dk
https://www.facebook.com/groups/825816827534690/
http://aroslejren.dk/for-ledere/


1. Forhåndstilmelding: Lejren laver en forhåndstilmelding, hvor spejderne melder sig til 
direkte til distriktet og betaler 150-200 kr. Forhåndstilmeldingen er bindende og kan ikke 
refunderes. Forhåndstilmeldingen åbner slut januar og lukker slut februar.

2. Endelig tilmelding: Den endelige tilmelding er i april og sker gennem grupperne. 
Grupperne afregner derefter med distriktet.

3. Madbestilling: Skal foretages slut april/start juni. Bestillingen sker på hjemmesiden, 
regner vi med, og man kan vælge mellem to opskrifter pr dag. Man kan angive enheder/
patruljer, der skal lave mad og hvor mange spejdere/ledere, der er i enheden/patruljen.

2. Arbejdsgrupper og programpunkter
1. Der blev arbejdet videre med udvalgte arbejdsgrupper og programpunkter. Der kommer 

løbende flere noter fra mødet op på hjemmesiden
1. Mad - planlægning og bestilling: Chris og Stautrup Gruppe
2. Seniorlounge: Lykke og Klan Badeand, Spørring-Tringe. Der er noter på hjemmesiden.
3. Togt - fredagsaktivitet: Sune og ledere fra Lystrup Gruppe. Der er noter på 

hjemmesiden.
4. Vandretur for bævere/ulve: Mikkel hører Karen Vibe. Hun kontakter evt. Johannes for at 

se på mulige ture i området omkring Moselund.
5. Hike - Klan Løgridderne, Åbyhøj
6. Materialer: Jan, Kaløvig, vil gerne være med, hvis han kan få ferie.
7. Andagter, lejrbål og flaghejsning: Christian og Skjoldhøj Gruppe

3. Deadline for hvornår vi skal have styr på arbejdsgrupperne
1. Vi skal have fundet tovholdere til de forskellige arbejdsgrupper og programpunkter senest i 

januar. Ellers risikerer vi at planlægningsprocessen bliver forjaget. Det vil vi helst ikke at 
den bliver :-). Vi håber derfor, at vi alle kan hjælpes ad med at finde de nødvendige 
tovholdere. For mere info kontakt Ann-Sofie eller Johannes


