
Referat af bestyrelses og evaluerings møde lørdag den 6. september 2003

Deltagere LLM, OLM, MLM, MR, PB, JN, TJ, RJ; SJ 
Afbud: TF.
Punkt 1: Godkendt på mødet den 20.07
Ad. 2:  Der var kun positive reaktioner fra de forældre vi havde hørt fra.

a.) gik godt, så der også var tid til andre ting – hygge. (Forplejning og indkøb)
b.) Skaklig aktivitet.        Fint med to grupper. Dog skal der så også være to 

pokaler. En stor og en lille.
Simultanskak fungerede fint. Det var en god ting med to grupper. Også godt 
med point for at ”tage” brikker, som et led i mangekampen.
Stafetskak. Vi blev enige om at spille 20 min. Teori, gerne i tre grupper. Der 
skal ikke være teori fredag. Godt at bruge elektroniske ure. 

c.) Ikke-skaklig aktivitet.         Mangekamp og frie aktiviteter, gik meget fint, alle 
var flinke til at møde op  

      til tiden. Vi kan først aftale nærmere om næste lejr, når vi kender området.
      Lunteløb kan evt. udbygges med travetur på stranden.
d.) Level           Gik meget fint. Ny form? Ved finalen? 
e.) Overlevelsestur               Alt gik fint. Det blev en skøn dag. ”Onsdag god til 

overlevelsestur”. 
f.) Arbejdsfordeling             Her var alle enige om, at det utrolig godt i år. Godt 

samarbejde. 
g.) Deltagere   sovetider/hjemve.       Vi havde været heldige med gode og glade 

deltagere i år.
h.) Respons fra forældre.        Vi har kun hørt godt fra forældre og børn.
i.) Andre ting.       Godt at bank og kiosk var adskilt. Stadig kun en gang om 

dagen, gerne med mere tid afsat, så det ikke går ud over teorien. 
Lommepenge bedes udbetalt i mønter, så bank og kiosk undgår problemer 
med byttepenge.

3. Lille underskud på lejren. Til at leve med.
4. History of ChessCamp.     Planmæssigt – færdig inden en uge
5. Næste lejr.       Der var enighed om at forhøje deltagerprisen til 800 kr. Lige 

som alle de andre punkter blev vedtaget. 5. 2. c. Indtil videre regner følgende 
med at kunne deltage i næste års lejr. Per, dog med forbehold, Liselotte, 
Morten, Orla, Martin, Jonas, Thomas, Tove, Robin og Sune - som deltager.

6. Generalforsamling.         I Gislinge lørdag den 25. oktober kl. 12. Liselotte 
indkalder, og skriver hvem der ikke ønsker genvalg, hvis der er nogen!

7. Evt.        Der var ikke noget. Dog blev mødet indledt med kaffe/te, afsluttet 
med spisning.

Robin 
Døllefjelde 2003-09-12
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