
Inspirationsdag
I lighed med sidste år afholder vi inspirationsdag på Korsvejens skole d. 14. marts 2020, kl. 13.30.
Vores program er faldet på plads og vi tilbyder en spændende dag for ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. 
SE PROGRAM og TILMELDING på WWW.AMAGERDIVISION.DK

Arrangmentet vil blive afholdt som et kursus, så der er mulighed for de fleste grupper at søge kommunen. Tilmelding 
via hjermmesiden, når det er klart, og faktura for arrangmentet vil blive sendt direkte kasseren i din gruppe. Der vil 
være aktiviteter for både ledere, seniorer og styrelsesmedlemmer.

MIKKEL VIBE bestod intern revision med glans - GODT GÅET!
Den interne revision i Københavns kommune har gennemgået et antal foreningers ansøgninger, og her var Mikkel 
Vibe udtrukket for spejderne. Revisionen kunne konstatere, at alt var korrekt og man fandt ingen anmærkninger.  
Hvilket ikke ville kunne siges om de fleste andre foreninger, der var udvalgt. STORT TILLYKKE til Mikkel Vibe fra os..

Gruppeledelseskonferencen i juli
Det er nu muligt at tilmelde sig gruppelederkonferencen, der foregår på Ungdomsøen i perioden 6.-7. juni 2020.
Det er et must for alle, der interesserer sig for gruppeudvikling, og så er det sammen med de andre spejderkorps.

Divisionsrådsmøde
Husk at afsætte tid til divisionsrådsmødet d. 29. april i Alle Helgenes kirke. Indbydelse til mødet sendes til gruppernes 
divisionsrådsrepræsentanter. Husk derfor at få rette navnene på jeres medlemmer umiddelbart efter jeres gruppe- 
rådsmøder, så vi kan indbyde de rigtige deltagere :-)

Regama-møde
Afholdes d. 11. maj primært med gruppeudvikling og divisionsturneringen på dagsordenen.

Pandaløb
19. april 2020 afholdes Pandaløb, som er et løb for de mindste grene. Indbydelse udsendes senere.

Arbejdsdag i reden lørdag d.4/4 2020
Alle indbydes til at give en hånd med på Reden, divisionens hytte i Fredensborg.
Der er morgenmad kl. 9, og man bestemmer naturligvis selv, hvor lang tid 
man vil være med. Man kan komme i Reden fra fredag aften frem til søndag.
Der vil være mulighed for at overnatte og hygge.  
Tilmeld jer på divisions hjemmeside, da vi skal indkøbe mad.

HUSK - Gruppeledermøde
18. marts 2020 kl. 19.30 hos 1. Sundby 
Windsorvej 3, 2300 Kbh. S

Se næste side:
Information om  
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https://amagerdivision.dk/begivenhed/amager-divisions-inspirationsdag


Information om AMAGERLEJREN
Deltagerpris
Prisen for at deltage er 650 kr., hvoraf hytteleje udgør 250,- kr. Prisen på 650,- kr. inkluderer IKKE mad  
og transport (dog inkl. fællesspisning fredag aften). Hjælpere som skal spise i kantinen 50 kr. pr. dag.
Man kan deltage i de dage, der passer for gruppen, men det er lidt dyrere at være der kortere tid  
på lejren i forhold til fuld lejr. Omkostninger pr. dag ved færre dage er endnu ikke færdigberegnet.

Mad på lejren
Man vil kunne købe mad hos den lokale købmand eller bestille gennem Nemlig.com.
Lejrteamet opretter en slik biks og en café for ledere.

Aktiviteter
På lejren skal vi sammen skabe aktiviteterne, da lejren ikke inkluderer et aktivitetsteam fra Egemosecentrets side.  
Vi planlægger med en grendag og har skitseret følgende foreløbige program:

KONKURRENCE - LEJRMÆRKE
Er der en kunstner gemt i dig? Så indbyder vil til en konkurrence om at designe vores lejrmærke.
Forslaget skal være afleveret sendt senest 1. april 2020, skriv til amagerlejren@gmail.com
Mærket skal være rundt og indeholde tydelige henvisninger til Egemosecenteret og Amager Division.
Vinderen offentliggøres på vores divisionsrådsmøde d. 29. april 2020. 
Præmien er et gavekort til Spejdersport på 500 kr. for designet, hvorefter rettigheden ejes af Amager Division. 

Møde om Amagerlejren
 Vi afholder et møde for alle interesserede grupper d. 5. marts kl. 19 hos KLOW. Her får deltagerne en status på hvor 
langt vi er med planlægningen, og vi arbejder sammen på at løse aktivitetsprogram samt mangel på hjælpere.

Amagerlejren.dk
Information vil løbende blive lagt op på lejrens hjemmeside.

Hvis din gruppe ønsker noget optaget i nyhedsbrevet, så skriv  
til nyhedsbrev@amagerdivision.dk 
Næste deadline er 15. april 2020.

Vi ønsker “et godt grupperådsmøde” til jer,  
der endnu ikke er afholdt, og vi opfordre jer til hurtigt at få  
opdateret Medlemsservice med nye medlemmer osv.

Med spejderhilsen 
Amager Divisionsledelse
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