Referat KAMIK 4. marts 2015 hos Fæstningsgruppen

1. Navnerunde - så alle fik sat navn og gruppe på hinanden 
2. Arrangementer/aktiviteter
a. Barske Natløb 2015 – Assens, Gamby og Veflinge-Morud påtog sig opgaven
b. Sæbekasseløb 2016 – Veflinge-Morud og Gamby
c. Arbejdsweekend på Skovdam 14-15/3 – vi skal have nyt tag på! Der er brug for jeres hjælp!
d. Divisionsturnering 2015 – planlægning er i fuld gang.
Carina har lagt en overordnet plan for mini-løbet med overskrifter til de forskellige poster.
Der blev sat navne/grupper på de enkelte poster. De ansvarlige skal sørge for at
overskriften på posten bliver omsat til en post-opgave. Skal også sørge for evt. materialer
til posten. Ikke nødvendigvis selv bemande posten, men så skal den beskrives, så
postmandskab kan få beskrivelse + materialer udleveret.
Opgaver til junior- og tropsdelen bliver sendt ud pr. mail.
Der var forespørgsel om mikroerne kan få lov til at sove inde. Der er desværre ikke plads til
at alle mikroer kan sove inde.
3. Skovdams mission – debat ved bordene
Bord 3
 Støtte op og underbygge sammenholdet i klanerne
 KAMIK på skift er en god idé
 Leder-dag – idéudveksling
 Leder-sammenhold
 Udvekslingsbesøg ml grupperne
 Penge til førstehjælp – røde kors hjemmeside – søg på spejder – evt divisionen påtage sig
opgaven, hvis man i gruppen på forhånd ved, at man ikke kan samle deltagere nok
Bord 2
 KAMIK på skift – hold det hos dem, der IKKE kommer!
 Tovholder/medformidler på kurser (fx GPS-kurser)
 GL-samtaler er godt – bør fastholdes
 Revidere Hej Leder (den er god)
 Bedømmelseskriterier/spilleregler divisionsturnering fastlægges i grove træk (nogle
kriterier/regler skal være mere fintmaskede)
 Revidere arrangementsbeskrivelser
Bord 1 (DC)
 Identitet, samhørighed, Skovdam ind i maven (gruppe – division – korps)
 Synlighed udadtil (fx kommuner, friluftsråd, erhvervsliv, Sct Georgs-gilderne etc)
 Drive Skovdam-hytten
 Facilitere grejbanken
 Understøtte seniorarbejdet
Divisionsledelsen arbejder videre med input

4. Info ude fra den store verden
a. Divisionernes fremtid i DDS – korpset har sat en proces i gang for at klarlægge, hvordan
divisionerne skal se ud i fremtiden – 3 muligheder: afvikling, konsolidering, udvikling –
weekend 8-10. maj for DC’ere m.m.
b. Fyns Blå Spejdere – fælles paraply for alle fynske DDS-grupper med det formål at fremme
spejderarbejdet på Fyn. Opstod i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns Amt. Den pose
penge, som amtet gav til DDS på Fyn, får vi på den måde stadig. Der er generalforsamling
hvert år. Afholder bl.a. OST (løb for trop og seniorer).
c. Friluftsrådet – har opfordret alle divisioner til at huske at invitere deres repræsentant(er)
med til divisionsrådsmøde – vi har omvendt opfordret friluftsrådet (og repræsentanterne)
til at huske divisionerne mellem divisionsrådsmøderne.
d. Thurøbund – der er generalforsamling den 15. marts, hvor John deltager.
e. Uddannelsesmarked 24-26. april på Hylkedam – der er bl.a. et modul om fundraising!
f. Divisionsrådsmøde 22. april kl. 18.00 på brandstationen i Middelfart. Dejlig mad samt
rundvisning på brandstationen.
5. Divisionssommerlejr 2016
Der skal være tid til bare at være sammen (og til at kede sig). Der skal være tid til at grupperne kan
være ”sig selv”. Ingen internet!
Gren-delt debat – hvornår, hvor længe, hvad:
MINI:








Uge 27
4 nætter
Med fra starten, så minierne ser den bare mark, der forvandles til en lejrplads
Én eftermiddag med aktiviteter, hvor der laves blandede patruljer på tværs af grenene
Ikke køre minierne trætte – kortere dage, starte fx kl. 10 (ikke kl. 7) – pauser i løbet af dagen
Sørøvertema
Lederaften med løgnehistorier, så lederne lærer hinanden at kende

JUNIOR





Uge 27
Hel uge (lørdag-lørdag)
Formål at spejderne i Skovdam Division lærer hinanden lidt bedre at kende
Lederne lærer hinanden at kende – dels gennem den forudgående planlægning og dels på selve
lejren
 Fællesskabsfølelse ”jeg er Skovdam-spejder”
 Planlægge en sommerlejr, der kan afvikles uanset vejr og vind og andre forhold
 Være indstillet på at sådan en lejr ikke planlægger sig selv, selvom det er en center-lejr …
Kræver leder-indsats
TROP








Uge 27
Sørøvertema – okay tema, med gode muligheder
Også være aktiviteter kun for tropsspejdere (så de ikke ”bare” skal være børnepassere)
2-dages-heik
Seniorer – egen lejr i lejren (IKKE festivalplads som blå sommer!)
Vi skal huske, at der skal være plads til ALLE grene – både store og små
Bygge noget stort – lejrens vartegn – et skib?

John retter henvendelse til Thurøbund.
Forventet pris ca kr. 1.000 for hel uge.
Grupperne selv sørge for forplejning? Lejrledelsen sørge for indkøb af forplejning?
Forventet deltagerantal 300-350
Foreløbig tilmelding i efteråret.
Alle tilstedeværende på dette KAMIK bedes gå tilbage i egen gruppe og opfordre til at der melder
sig frivillige til planlægningsteamet = Hovedudvalg DSL2016, som holder møde onsdag den 18.
marts kl. 19.00 i Fæstningsgruppens hytte. Her SKAL udvalget være fuldt bemandet.
Hovedudvalget består af:







John, divisionschef
Charlotte, divisionschef
Niels, divisionsledelsen
Louise, divisionsledelsen
Thorbjørn, juniorleder 3. Kolding
Alex, tropsleder Veflinge-Morud

Der mangler en mikroleder og en minileder, som SKAL findes inden den 18. marts 2015.
Hovedudvalget skal til den 15. april have overordnet koncept klar:






Hvad er hovedudvalgets kommissorie
Hvad skal vi have hjælp til
Hvor skal vi finde hjælpen (hvor skal lejren afholdes)
Hvordan med forplejning
Pris

6. Nyt fra grupperne
1. Melfar – er næsten færdige med at bygge ny hytte
3. Kolding – har fået helt ny gruppeledelse

Et konstruktivt og hyggeligt møde blev afsluttet med Spejderbror 

Referent: DC Charlotte List

