
Døllefjelde 2002-08-18

Referat af evalueringsmøde.

Til stede ved mødet: LM, MR, JN, PB og RJ 

2.a: Forplejningen gik godt. Der var ind imellem for stor arbejdsbyrde. Vi blev enige om, at der skal 
være 3 voksne på køkkenholdet. 

2.b: Vi prøver at finde en anden turneringsform, og stiller som krav til en lejr, at der er to lokaler til 
teori, også gerne til lejrturneringen, hvis der skal spilles i to grupper.

Simultanspiller udefra? Større præmie til lejrvinderen. 

2.c: Ledermøder med mødepligt hver dag inden level. Eftermiddagsaktivitet falder ud.

2.d: Klarere regler og pointsystem.

2.e: Gerne flere poster. (Dagens level for sig selv, senere på dagen) Gerne natløb.

2.f: evt. medbringe madpakke til første aften, eller noget nem mad. Forældrehjælp modtages gerne 
en dag hvorefter forældrene tager hjem. RJ materialeforvalter.

2.g: Der skrives ikke om ”game-boy”, til gengæld mobiltelefon-forbud. Sengetider beholdes, Dog 
fest kun til klokken 1.00. De voksne bør fordele sig bedre ved bordene under festen!

2.h: Vi har kun fået positive henvendelser – godt arbejde – ros.

2.i: Bedre tid til slikbod. Åbningstid.

3.a/b: Godt klaret. Overskud 9.500 kr. Afsluttet regnskab afleveres senest 26.10.02

4. Under udarbejdelse. LM og TF arbejder på skriverier.

5. Lejren for 2004 godkendt. Havnsølejren reserveres snarest.

A: Der arbejdes med Møllevangslejren i Toreby.

B: Ja.

C: Der arbejdes med 30 eller 32.

D: Ja.

E: Hvis det bliver den lejr, Middelalder-lejr.

F og G: Morten, Gitte, Thomas og Jonas ved endnu ikke. 

Liselotte, Tove og Robin melder ja

Per, Kurt, Siegfred, Martin Lind Mortensen spørges. Enten kommer både Thomas og Jonas, eller 
ingen af dem kommer. Afklares inden næste møde? Sigurd forlader bestyrelsen, RJ foreslået som nyt 
medlem. (Siger ja, hvis jeg skal have materialerne). Lone også foreslået. 

6. Næstved den 9. november 

7. Evt. 

PS. Møllevangslejren koster 6000 kr. + el. Uden rengøring. Lejren reserveret ikke bindende. Der kan 



laves en overlevelsestur til Middelaldercentret. Med pendulkørsel ved to biler, vil transport kunne 
foregå i løvet af en time. Km penge vil beløbe sig til højst 250 kr. Flot tur ad sti, evt. med poster. 
(Ved tilmelding skal vi have forældrenes tilladelse til at køre med børnene i privatbiler).

 

 


