
Bestyrelses/lejrmøde 27.06.2003.

Tilstede : Thomas, Orla, Per, Liselotte, Sune, Tove og Robin(ref.).

Referat fra mødet, der startede kl. 18 med spisning.

1. Referat godkendt, dog med en fodnote. Kurt spiller ikke simultanskak.
2. Tilmeldingerne  og  betaling  har  taget  en  måned for  meget.  Lejrprogram ud til 

tiden. Gennemgang af de fleste punkter som efterretningssager.  Dog blev vi enige 
om, at  gruppeinddeling til  lejrturneringen laves efter  lynturneringen den første 
aften.  2-3  hold  til  undervisning.  Simultanskak med ”pebernødder”  torsdag!  Vi 
tænker over, hvad der skal gives, når en brik bliver slået. Folketidende tilbydes at 
se  lejren  i  sving  en  af  dagene,  dog  ikke  onsdag.  Fodbold,  volley,  badminton 
rundbold,  dartspil,  ringspil  og  stangtennis  blev  nævnt  som aktiviteter,  ligesom 
dagens level, denne aktivitet er ikke med på ankomstdagen.

3. Der  mangler  betaling  fra  1  +  2  halve.  Der  forventes  et  lille  underskud,  som 
forventes dækket af kiosk. 

4. Mange  punkter  udsat  til  næste  møde.  ”Put  i  seng  vagter  –  ældste”:  RJ.  Orla 
medbringer et bræt til demonstration. Fotograf: Martin? Tove og Robin laver et 
natløb.  Luntetrav morgen ved RJ + OM. Holdinddelinger med ændringer efter 
ønske fra LM:

Tove: Jonas Nielsen, Henrik, Mads P., Stefan, Lasse D., Erik.
Orla:  Ruben, Jonas, Emilie, Elias, Emil.
Morten: Jens, Danni, Nicklas S., Christoffer, Rasmus.
Robin: Peter, Kim, Kristoffer J., Mads J., Steffen P.
Martin: Daniel, Sune, Ole, Kristian K., Paw P. 
Forslag til navne: Bliderne, Jagtfalkene, Buerne, Ridderne, De Lystige Svende. Andre 
modtages og vælges på næste møde.
5. Gives på lejren, når alle ledere er der.
6. Mødet skal starte kl. 13.00 den 20.juli. TJ og RJ henter nøglen og åbner kl. 12.
7. Vi finder ud af ved fælles hjælp at få materialesamlingen til Sjælland så den er i 

nærheden af hvor næste lejr holdes. RJ kan ikke længere opbevare kasserne, da 
pulterrummet  er  inddraget  til  andet  formål.  Mødet  sluttede  med  afregning  af 
kilometerpenge.

Med venlig hilsen Robin
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