Referat fra KAMIK
Kammeratskab  Arbejde  Meddelelser  Inspiration  Kaffe

Mandag den 14. september 2015 kl. 19.00
hos Elbospejderne

Kort navnerunde
Divisionsledelsen har et hængeparti om kursus i fundraising. Skal det være et
aftenkursus (hverdagsaften) med opfølgningsaften? Heldagskursus (lørdag)?
Weekendkursus med overnatning, generel erfaringsudveksling og socialt samvær?
Modul på uddannelsesmarked til foråret?
Det blev tilkendegivet, at fundraising typisk er en forældre/bestyrelsesopgave, og at
det derfor bør være en hverdagsaften. Meldes ud i rigtig god tid. Divisionsledelsen
opfordrer til, at man tager to afsted på kurset fra hver gruppe, så man kan sparre og få
lavet aftaler med hinanden efterfølgende, så man får gjort noget ved det.
Arrangementer
 Patruljekursus 4-6/9 (evaluering) – kurset blev aflyst, da der ikke var nogen
tilmeldinger. Divisionsledelsen spurgte efter årsager. Det blev tilkendegivet at
kurset bør rykkes 1 uge samt at indbydelse gerne må komme ud INDEN
sommerferie (ikke nødvendigvis med indhold).
 Divisionsturnering 2016 – Sif Fæstning (mikro og junior), Charlotte C 1.
Melfar (mikro og mini), Rie Fæstning (dagløb mikro og mini), , Gitte 3.
Kolding (junior), Dorte 1. Melfar (trop), Rune og Ole Assens hjælper Dorte,
Nick (senior), Ingemann (økonomi), Charlotte og John fra divisionsledelsen.
Fællesmøde i slutningen af november, hvor tema og retning afklares – derefter
grenbaseret planlægning.
 Barske 2015 – post til salg (gipsafstøbning) = Tenna Aarup + Pia Roland.
Postinstruks den 7. oktober på Skovdam (mail kommer ud).
Mikrovandretur + Minidag – indbydelser kommer ud mandag. Minidag er
baseret på at hver gruppe har en aktivitet med
Sæbekasseløbet 2016 kører på hjul hos Veflinge-Morud og Gamby
Arbejdsweekend på Skovdam 26-27. september – masser af opgaver, så der er
noget til alle. Nick opfordrer seniorer til at komme, så de kan få en
hyggeovernatning med seniorplanlægning.
 Divisionssommerlejr – hvad er status v/Hovedudvalget
Stevninghus uge 26. Indbydelse med forhåndstilmelding kommer ud 15-20.
oktober, heri forespørgsel om transportønske. Venskabsgrupper kan komme
med. Seniorlejr (vi planlægger ikke indholdet for seniorerne, så nogen seniorer
skal melde sig til at trække et læs der). Grupperne opfordres til at lade seniorer,

som også er grenassistenter/grenledere, deltage som seniorer. Grupperne skal
tage brændebesparende olietønder el.lign. med til bål. Bliver ikke den dyreste
lejr, da vi har besluttet at en stor del af det underskud, som divisionen skal
generere, bruges på divisionssommerlejren. Forhåndstilmelding 1/12, endelig
tilmelding 1/3, betaling 1/5. Aktivitetsudvalget består pt af AG og Mette, så
der mangler en del (udelukkende planlægning!) = Nick + Steffen Elbo + Esben
3. Kolding. Hoved- og undervalg tager på ekskursion til Stevninghus den 10.
oktober.
Grenopdelt debat
 Mikro
Ingen mikro-debat (kun 1 mikroleder til stede)
 Mini, junior, trop (hver for sig): Hvordan går det med den røde tråd hos hver
gruppe, hvilke kriterier har man lagt vægt på og hvorfor, hvad kan de, når de
rykker videre
Mini
Nogle har rød tråd, andre har ikke. Nogle har mærkefordeling, andre har ikke.
Stor forskel på børn, nogle vil lege andre vil lære. Vigtigt at man ikke bliver
for skole-agtig. Ikke de store forventninger til oprykkere fra mikro. Forskel på
hvor lange møder man holder (ledere, tidspunkter).
Junior
De fleste har uudtalte forventninger til, hvad nyoprykkede kan og hvad de
ellers skal lære i løbet af junior-årene. Debat om hvad man kan gøre, for at nå
frem til lidt mere systematisering. Grupper med 3.års-juniorer kan naturligt
tillade sig at tage lidt mere af trops-stoffet.
Trop
Der bør altid være noget at se frem til op gennem grenene. De små grene må
ikke tage de aktiviteter, som ”hører til” i de ældre grene.
Samarbejde/planlægning på tværs af grenene. Meget forskelligt, hvordan det
gøres i de enkelte grupper (lige fra ingen rød tråd til skemalagte mærker m.m.).
Forventninger til nyoprykkere: Køkkenbord m/besnøringer, tænde bål, følge en
opskrift (mad eller bygge), samarbejde, lære fra sig, god kammerat.
 Klan
Turnusordning med besøg hos klanerne, så man lærer hinanden at kende
(værts-gruppen planlægger en aktivitet). Deltagelse genererer deltagelse.
Senior-arrangement på PL/PA i marts. Mailliste.
 Kasserere + Gruppeformænd/bestyrelsesmedlemmer + Gruppeledere +
Divisionsledelse
Forskelligt aktivitetsniveau i bestyrelser. Udfordring i forældreengagement hos
forældre uden for bestyrelsen. Nok nemmere i små grupper, hvor man har
mand-til-mand-kontakten med forældrene, hvorimod forældre i større grupper
let kan tænke ”det er der nok nogen af de andre der gør”. Vigtigt at bestyrelsen
gør en indsats for at udfærdige gruppens visioner. Divisionen har tidligere

afholdt bestyrelseskurser, men de stoppede pga manglende deltagere. DC’erne
overvejer, at divisionsledelsen inviterer sig selv (1) til bestyrelsesmøder for at
støtte bestyrelsen og opfange evt. behov.
Eventuelt:
Naturpark Lillebælt (Kolding, Fredericia, Middelfart). Der har været indkaldt idéer
og forslag i høringsperiode, der udløb 18. august. Kommuneplantillægget kommer
snart i offentlig høring, så de berørte grupper bør være obs! Læs mere på
www.naturparklillebaelt.dk.
Gitte og Esben fra 3. Kolding har været til Spejdernes Workshop. Der efterspørges
vision/idéer til brug af Ungdomsøen www.spejder.dk/tag/ungdomsoeen .
Forkorpsrådsmøde 28. oktober – hvor man får mulighed for at få sat sig ind i, hvad
det egentlig er der skal stemmes om på korpsrådsmødet. Med deltagelse fra en
kandidat til korpsledelsen. Grupperne opfordres til at sende de delegerede afsted den
28. oktober. Divisionsledelsen arrangerer forkorpsrådsmødet i samarbejde med Kong
Knuds Division.
Næste KAMIK 17. november hos Aarup.
Aftenen sluttede med Spejderbror.

Referent: Charlotte List

