Referat KAMIK 4. juni 2015 hos Højfynsspejderne Rolands Gruppe

1. Arrangementer/aktiviteter (alle planlægningsteams inkluderer mindst 1 fra divisionsledelsen)
a. PL/PA-kurser 6-8/3 evaluering:
Godt at have alle 3 grene på én gang, men der skal tænkes logistik i tilfælde af dårligt vejr.
Mulighed for at sove i egen patrulje, men meget gerne blandede patruljer i dagtimerne.
b. Divisionsturnering 30/4-3/5 evaluering:
Præmier til mikro, planlægning af aktiviteter for mikro, husk info til juniorer hvis det er
meningen de skal gå på privat vej, troppen gik meget – næsten ikke hjemme, program
synligt og tilgængeligt for alle, bedre info til nye ledere (som ikke ved, hvordan man plejer
at gøre), forslag om dommere udefra til lejrbedømmelse (giver objektiv og ens
bedømmelse – ikke fordi man har oplevet problemer i den forbindelse, men alligevel),
hunde skal ikke med på divi i fremtiden (der er mange både børn og voksne, der er utrygge
ved hunde)
c. Patruljekursus 4-6/9 planlægning:
Divisionssommerlejrudvalg + underudvalg holder møde samme weekend på Skovdam, men
vi skal nok få planlagt og afviklet et patruljekursus samtidig. Niels er tovholder.
d. Mini-mikro-vandretur 25/10 planlægning:
Det blev vedtaget, at der vendes tilbage til den oprindelige idé med en mikrovandretur, og
så laves der en aktivitetsdag for minier samme dag. Det kan arrangeres af samme gruppe
(ressourcebesparende for både værtsgruppe og deltagende grupper), men kan også
arrangeres og afholdes særskilt.
Louise og Aarup planlægger 2015.
e. Barske Natløb 7-8/11 planlægning:
Assens, Gamby og Veflinge-Morud planlægger sammen med Charlotte og Louise. Første
møde i teamet har været afholdt. Ole fremlagde temaet samt de forskellige poster med
henblik på bemanding. Af hensyn til planlægningen samt evt. deltagende seniorer refereres
ikke yderligere her.
f. Sæbekasseløb 7/2 planlægning:
Gamby og Veflinge-Morud planlægger 2016 sammen med John og Ditte.
g. PL/PA-kurser marts 2016 planlægning:
Det blev besluttet, at vi fremover vil afholde alle tre grene samtidig (som i 2015).
Opbakning til, at Michael Foldrup er tovholder (igen) for 2016 sammen med Niels. Mads er
ansvarlig for eventuelt seniorkursus.
h. Divisionsturnering 2016 planlægning:
Planlægning af trops-program: Dorte (1. Melfar) og Sif (Fæstning). Bemanding af øvrige
gren-teams venter til næste KAMIK.
2. GL-samtaler
John og Charlotte vil fortsætte med GL-samtaler som en del af det tilbagevendende årsprogram.
3. Divisionssommerlejr
Gruppelederne er blevet spurgt, hvor mange deres gruppe forventer at deltage med på
divisionssommerlejren, så Hovedudvalget har et tal at gå ud fra, når der skal træffes beslutning om,
hvilket spejdercenter vi skal indgå aftale med. Lige nu ser det ud til, at vi er for mange til
Thurøbund, men det får vi nærmere afklaring på den 21. juni, hvor Hovedudvalget tager på
besigtigelse og efterfølgende holder møde.
Hovedudvalget har besluttet, at der er skal nedsættes følgende underudvalg. Enkelte navne er sat
på allerede, resten skal findes inden september:

a. Lejrchefer (2) – John og Charlotte
b. Økonomi (1-2)
c. Teknik (3-4) – Niels og John (planlægning) samt Alex (V-M), Kalle (Gamby), Henrik (Gamby)
og Rune (Assens) (drift)
d. Aktiviteter (10) – AG (Aarup)
e. Forplejning (2-3)
f. Kommunikation/PR (3) – Thorbjørn (3. Kolding), Dorte (1. Melfar) og Ditte (1. Melfar +
Young Spokesperson)
g. Transport/logistik (2) – John og Helle Lisberg (3. Kolding)
h. Lederfokus (2) – Trine (3. Kolding)
i. Beredskabsplan (1) – John
4. Generel information fra DC’erne
Punktet blev streget på KAMIK pga tidsnød.
5. Grupperne – hvad sker der i de enkelte grupper
Hver gruppe berettede kort om, hvad der rører sig i øjeblikket, hvilke positive oplevelser de har
haft/står over for samt hvilke problemer de evt. slås med.
6. Grenopdelt erfaringsudveksling
15 minutters god snak i de enkelte grene (mikro, mini, junior, trop og klan)
7. Evt
Ønske om Skovdam-kalender til ophæng i hytterne, hvor alle divisionens arrangementer er skrevet
ind. Meget gerne med billeder fra diverse tidligere arrangementer. På den måde kan alle (spejdere,
ledere, forældre) blive mindet om diverse arrangementer og måske endda gå og glæde sig til at
deltage 

Mødet blev afsluttet med Spejderbror 

Referent: DC Charlotte List

