Referat d. 25.8.14 Kamik
Referent: Charlotte Sten Carlsen
1: Uddannelsesmarked 19-21 september på Ryekol. Charlotte gør lidt reklame
for det og opfordrer folk til at deltage i det.
2: Divisionen har fået en forespørgsel fra korpset om der var interesse for at der
afholdes et for-korpsrådsmøde. Der bliver undersøgt om de to nærmeste fynske
divisioner (Bro og Kong Knud) samt den nærmeste jyske division (Horse) vil
deltage i et fælles formøde. Der er junior pl pa kursus og mini pl pa kursus
samme weekend som korpsrådsmødet.
3: Arbejdsfordeling blandt DC. Udadtil er det John der er kontaktperson.
Charlotte tager sig af det interne i divisionen samt hjemmeside. Det er målet at
der altid er en af DC’erne tilstede i løbet af divisions arrangementer.
4: Nyt punkt på hjemmeside. Dokumenter. Der kommer bl.a. til at ligge
invitationer.
5: Gruppeledersamtaler i alle grupperne. Bl.a. om emnet ”Hvad er divisionens
rolle?”
6: Blåt medlem. Vigtig vigtig vigtig vigtig at medlemsoplysningerne er ajourførte,
så informationerne kommer de rigtige steder hen. Både mailadressen og
funktionen (ledertypen) skal være rigtig.

7: Divisions sommerlejr. Det er muligt at afholde en fælles lejr i 2019, da det så
ikke ligger for tæt på de andre store lejre. Der bliver foreslået at leje os ind på en
centerlejr og så købe os til de store aktiviteter. Derved bliver det muligt at
afholde en lejr allerede i 2016. Ikke alle er enige i konceptet med centerlejr, men
flere er for. Forslaget bliver sendt i høring blandt alle grupper. Der skal senest på
næste kamik træffes afgørelse om hvornår lejren skal afholdes.
8: 25-26. oktober afholder DSB evakueringsøvelse i Storebæltstunnelen. 00-07
natten til søndag. John søger folk der vil være statister i øvelsen og blive
evakueret.
9: Udviklingsplan. Der skal findes et udvalg, der arbejder med revision af
principper for afholdelse af divisionens arrangementer. Er det
divisionsledelsens opgave? Det forslås at de eksisterende principper sendes
rundt til gennemlæsning blandt lederne samt lægges på hjemmesiden. Der
kigges på det inden næste kamik. Hvis der sidder ledere rundt i grupperne der
er interesseret i at deltage i udvalget kan de melde sig til næste kamik.
Kaffepause
10: Trops patruljekursus d 5-7/9 (altid første weekend i september). Der søges
folk til at være med til at afvikle kurset. Niels og John planlægger. Aktiviteten er
at lave en blivende bålhytte på Skovdam. Som altid skal hver gruppe stille med
en voksen leder foruden de deltagende spejdere. Næste år kommer indbydelsen
forhåbentlig allerede ud inden sommerferien.

11: Barske natløb, 1-2/11 (altid første weekend i november). Den overordnede
plan er lavet og det handler om detektiv opgaver. Posterne skal fordeles ud på
grupperne. Start og mål blev oplyst, men nævnes ikke her, da både nyhedsbrev
og referat lægges på hjemmesiden og derfor kan læses af trop og klan.
Postinstruktionsmøde d. 1/10. De spejdere der gennemfører løbet får et mærke
til uniformen. Ole understreger, at indhold osv naturligvis ikke skal ud blandt
tropsspejdere og seniorer på forhånd. Hvis man gerne vil høre mere om
posterne kan man kontakte Ole på ole@assensspejderne.dk
12: Mikro/Mini-vandretur 26/10 (altid den sidste søndag i oktober). Planlægges
af Elbo evt. med hjælp fra Fæstning.
13: PL-PA kursus (trop, junior, mini). Niels fortæller, at han er blevet kontaktet
af Michael fra Fæstningsgruppen, der gerne vil være med til at arrangere og
udvikle divisionens trops pl-pa kurser samt udvikle en rød tråd gennem alle tre
grenes pl-pa kurser. Dette vil han gøre som en del af et Gilwell forløb. Niels
præsenterer et oplæg fra Michael, der ikke selv kunne være tilstede i dag.
Oplægget sendes rundt. Der søges folk til at arbejde videre med Michaels oplæg
så der fastholdes en rød tråd og sikres en fortsat udvikling af divisionens pl-pa
kurser. Niels opfordrer til at grupperne sender spejdere af sted på kursus.
14: Sæbekasseløb (altid første søndag i februar). 3. Kolding arrangerer 2015, og
Veflinge-Morud + Gamby arrangerer i 2016.
15: Divisionsturnering 30/4-3/5 (altid i St. Bededagsferien). Carina forslår at
posterne på lørdagens løb fordeles bedre mellem grupperne, så det ikke hænger
på enkelte personer (primært mikro/mini). Fie og Carina vil gerne være med til

at planlægge, men der mangler flere til at planlægge den. Hvis ikke der kommer
flere navne på til næste kamik, bliver der ikke nogen divisionsturnering.
16: Nick og Mads arrangerer et senior arrangement i foråret. De efterlyser ideer
til indholdet. Forslag om at der arrangeres en fælles deltagelse på et SPARK
kursus.
Evt: Niels åbner op for forslag til en anderledes måde at holde kamik på. I dag
har det været meget opremsning af praktisk info og uddelegering af næste års
arrangementer. Skal der være oplæg, aktiviteter, snak, grendelte møder?
Længde på møder? Forslag om at dagsordnen rummer lidt mere info om de
enkelte punkter og arrangementer, så der ikke skal bruges tid på at gennemgå
hvad tingene går ud på. John fortæller at der vil udkomme nyhedsbreve fra
DC’erne. Det skulle gerne reducere i informationsdelen på kamikkerne. Forslag
om at der vælges en dirigent på møderne.
Næste kamik er d. 4/11 ved ?????

