Referat KAMIK
Kammeratskab  Arbejde  Meddelelser  Inspiration  Kaffe

Torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00
hos Ejby Gruppe, Mosevej 23, 5592 Ejby

KAMIK er for alle ledere, assistenter og seniorer samt bestyrelsesformænd, kasserere
og bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden:
 Korpsrådsmøde – kort info om Spejderne-tumult, suppleringsvalg,
Medlemsservice
 Nyt medlemssystem
 Arrangementer (kort evaluering)
o Mikrovandretur – kun Aarup, hyggeligt, opfordrer til at svare på
invitationen (til OG fra)
o Minidag – 42 minier 3 grupper, indianere, god dag, ærgerligt at der ikke
er flere der benytter sig af muligheden
o Barske Natløb – 8 patruljer, 2 sjak – der kunne godt have været nogle
flere! Fedt at alt postmandskab var udklædt. 2 x refleksveste pr person,
så man stadig er synlig når man har rygsæk på. Resultatliste lægges på
web i kommende weekend. Nødnummer til hver patrulje.
 Arrangementer (kommende)
o PL/PA 3-5/3 – hvem vil hjælpe Michael og Dorte med planlægningen?
Esben. Udførsel: Hercules-klan tager junior-delen, mangler nogen til
junior-delen, mangler at følge op på om Melfar vil stå for mini-delen.
Leder-delen: kom med idéer (DDS Uddannelse info om hvad de
udsætter vores spejdere for på PUF, PLAN og SPARK samt hvilket
udbud de har til os ledere), venskabsgrupper – kom gerne med flere
idéer
o Divisionsturnering 11-14/5 – hvem vil hjælpe Rie med planlægningen
for mikro og mini? Susanne fra Strib er tovholder tlf. 60746500. Det vil
også være dejligt med nogle flere til junior og evt. trop. DC indkalder til
over-planlægningsmøde primo januar.
 Deltagelse / opbakning – hvordan får vi flere tilmeldinger til divisionens
arrangementer? Og hvordan får vi flere ledere til at deltage i planlægningen
eller i det mindste hjælpe til ved afholdelsen?
Det er problematisk, at det altid er tordenskjolds soldater uanset hvilket
arrangement eller møde
Fede arrangementer giver glade spejdere, hvilket kan motivere lederne til at
tage en del af trækket

Personlig tæt kontakt til gruppelederne, som skal have en tæt kontakt til sine
ledere – evt. genindføre de grenansvarlige i divisionen (i første omgang med
den opgave at ”prikke til”) … Klar funktionsbeskrivelse og tidsforbrug på DAfunktionen (divisionsledelsen udarbejder) tovholder på grennetværk
(grennetværk planlægger grenarrangementer) kontaktansvarlig på grenniveau
Strategisk kommunikation forud for diverse arrangementer (på PL/PA
reklameres for divi osv)
Det skal være sjovt – også for de voksne, også på møder som KAMIK, evt.
heldags udendørs anderledes
Minimumsgrænse på deltagerantal til arrangementer? Arbejdsgruppen har
kompetence til at beslutte om et givent arrangement gennemføres eller ej
Evaluering på stedet (bedstemors lov?) efter hvert arrangement – både spejdere
og ledere – lægges på web sammen med resultater
Evaluering kan give den anerkendelse til lederne, som får dem til at gøre det
igen (planlægning)
 Grupperådsmøder (28.januar Glamsbjerg, 20. februar Ejby, 22. februar Aarup,
23. februar 3. Kolding)
 Divisionsrådsmøde 2017 – kandidater?
Kode-inspiration cmd facebookgruppe

