
9/4-2019 kl. 19:00 spejderhytten. 
 
Henrik ligger ud med at fortælle kort om hvad mødet indeholder. 
Fondssøgning er ikke gået så godt. Derfor er det nødvendig med frivillig arbejde. 
Turen er planlagt til 14 dage så der startes ud med 7 dage før lejren og hjem lige efter lejren. 
Lejren starter d. 18 juli 2020. Frem og tilbage m. fly afhænger af flytilbud så ingen fast dato endnu. 
Er allerede forhåndstilmeldt lejren og vi afventer at kunne betale for tilmeldingen. 
Lejrechefen i Canada er glade for at vi kommer. 
Vi er velkommen en uge før på lejren hvor vi må være UB og maden er inkl. De er behjælpelig med 
at planlægge ture. Telte stilles til rådighed. Muligt at børnene kommer ud og bor nogle dage hos 
private.  
Anderledes punkter i Canada. Punkt 1. Ingen alkohol eller rygning. Rygning er specielle områder. 
Punkt 2. Leder og børn sover ikke sammen. Ikke muligt at sove andet end pige pige og dreng 
dreng. Det er regler og ikke til debat. 
Forskellige aktiviteter som har givet penge. 
Prisen på lejren for ugen er 150 can dollers (750 DKK ca. )og 125 can. Dollers pr. Leder. Forplejning 
forventes at koste det samme som prisen for lejren. Vi skal selv stå for indkøb af dagligvarer men 
de er gerne behjælpelig med at fragte os frem og tilbage. 
Dyreste del af turen er flybillet som er ca. 6000 kr. 15000 kr. Iregnes i alt for turen. 
Endelige tilmelding omkring oktober og derefter betales første rarte som går til flybillet. 
Forsikringer har de fleste selv mht. Rejseforsikring og sørger derfor selv for dette. 
Vacciner der behøves ifølge Statens serumsinsitut er drifteri som er med i børnevaccinen. 
Visum: der behøves ikke at søge visum på forhånd men der ansøges ved ankomst ved grænsen. 
Der undersøges evt. Nærmere omkring dette. Tur til USA kræver visum hjemmefra – dette er ikke 
muligt at få når først man er i Canada. Forventes dog ikke at blive aktuelt. 
Link til selve lejren deles på Facebook i gruppen. 
Lejren ligger ca. 20 min fra Toronto. 
Indtægter fra frivillig arbejde. 
Fælleskasse som man er fælles om. 9140 kr. Indtil videre på brændvæsen breve, blomsterløg og 
bio tur. Der er også flagstangsvask på forventet 2000 kr.  
Privat pulje som går til én selv. Med maks beløb som er ca. ½ delen af det fulde beløb som turen 
koster.  
Klage til Danomast da 3 flagstangsvaskere er gået i stykker. 
Liste over aktiviteter som kommer fremover. 
Seddel lavet til tilmelding på fremtidige opgaver. 
25 maj: bilvask på Grønvang margarinefabrik imellem kl. 10-16. Koster 50 kr. At få bilen vasket. 
Børn under ledelse af voksne udfører opgaven.  
21-23 juni hundeudstilling i Vejen. Pasning af madbod. Gav godt afkast sidste år. Giver 100 kr. I 
timen pr. Person. Oprydning efterfølgende giver mellem 75-100 kr. Pr. Time pr. Person. 
23 juni sankt hans: Tanja og Ulla har haft møde med Jan og brugsuddeleren om at afholde 
sponsorløb i børneskoven. Under Sankt hans skal spejderne sælge kartoffelsalat og brød og pølser. 
Brugsen sponsorer drikkevarer. Kartoffelslat, brød og pølser købes billigt ved brugsen. 
Jem&fix afholdes også under sankt hans. 
4/5 Lillebælt halvmarathon. Forskellige poster besættes.  
Lodseddel til Hospitalsklovne sælges – 20 stk. Pr. Barn er udleveret. Sælges indtil d. 14 juni. 



Lørdag uge 29: Vorbasse marked. Hjælp til toiletter om lørdagen fra kl. 10-02. Giver lige over 100 
kr. Pr. Person. 6 personer på hver vagt a 4 timer – så i alt 24 personer. Børn må hjælpe indtil kl. 18 
derefter kun voksne. 
Lodsedler købt på 2 måder: 10 kr. Pr lod ved returret. 13 kr. Pr. Lod ved ikke at have returret. 
Fejlleveret 100 stk. Ekstra. 
Ligger i støbeskeen: 
Lan party planlægges ved Mads. Loppemarked afholdes v. Spejderhytten – andre køber borde og 
sælger private ting. Spejderne sælger evt. Forplejning. 
Dåseindsamling og sælge til skrot. 
Parkrock igen i år til hjælp under festen.  
Åben overfor fællesaktiviteter og ikke kun penge til sig selv. 
Nød til at have hjælp så selvom man har opnået ½ af beløbet til sig selv, skal man stadig kunne 
hjælpe til. 
 
Malou spørgsmål:  
Antal mærker muligt at få i Canada. 
Henrik ved det ikke, men Canada er kendt for at få mærker for at deltage i aktiviteter under lejren. 
På hjemmesiden har de aktiviteter man kan tilmelde sig. Tanja har delt link til lejren på facebook 
siden. 
 
Henriette spørgsmål: Søgning af sponsorater ved lokale virksomheder er ikke gjort noget ud af. 
Idrætsforeningen ønsker at sponsorer til turen. Henriette vil gerne undersøge omkring lokale 
sponsorater.  
 
Tanja har ansøgt sponsorat ved Ringridning. Afventer svar. 
 
Nina spørgsmål omkring lommepenge: 
Så langt er vi endnu ikke. 
Henrik siger at det er muligt med hævekort for ikke at have for mange kontakter på sig. 
Evt at der indbetales på forhånd og at der dagligt udbetales et bestemt beløb. 
 
Visum: ETA søges. Pas gyldig 6 mdr. EFTER hjemrejse. Mindreårige rejsende skal kontakte 
ambassaden på forhånd. 
 
Vi skal ikke sætte prisen for lavt for ikke at konkurrer. Folk ønsker at sponsorer og hjælpe. Man 
skal ikke bruge for lang tid for at tjene for lidt.  
Sætte prisen højere. Formålet skal sælges og ikke se på lokale priser. 
Forslag er på 100 kr. På bilvaske og ikke kun 50 kr.  
 
Folk har været positive overfor flagstangsvask. 
Vi har haft 40 flagstænger. 
 
Bilvask er ikke lokalt. Ønsker at støtte bedre hvis det er lokalt. Bilvasken afholdes i vejen da 
margarinefabrikken har valgt at sponsorer vand. 
Også en effekt at børn hjælper/udfører. 



Tilmeldingssedler kører rundt så folk kan tilmelde sig. 
Er inddelt i vagter på ca. Tider. Nogle er til børn, børn og voksne og kun voksne. 
Bankospil planlagt så dette er muligt hvis der er nogle der vil søge sponsorgaver til præmier. 
 
Hvordan gøres det bedst praktisk når nye opgaver skal udføres og folk skal tilmelde sig? Via mail 
f.eks. Nogle gange kræver det tilmelding på opgaverne meget hurtigt og derfor har udvalget taget 
beslutning. 
 
Tilmelding er ikke bindende. 
 
Oplevelse for livet med store internationale lejre. Det er også grunden til at vi planlægger turen. Vi 
har stadig kontakt med den canadiske gruppe fra 2017 lejren fra Sønderborg. 
Den kulturelle oplevelse er også vigtig. 
 
Simone spørgsmål: Hvor lang tid tager flyveturen? Flyveturen tager omkring 10 timer. Afhængig af 
mellemlanding ol. 
 
Emma spørgsmål: Dyr i Canada. Deres værste dyr er vaskebjørne som f.eks. kan lyne lynlåsen op til 
teltet. 
 
Forhåndstilmeldinger foregår via hjemmesiden. Evt. Sendes der mail ud omkring dette også. 
Findes på skodborgspejderne.dk 
 
Man skal have været medlem i denne her sæson for at kunne deltage i turen. 
 
Opførsel på turen. Overholdelse af regler. Hvis de ikke overholdes og man ikke opfører sig 
ordentlig ryger man hjem på næste fly på forældres regning. Og mærkerne mister man også. 
 
Referat fra tidligere møder ligges frem så alle kan se dem. 
 
Mail kan sendes til Henrik: spejder@norgaard.me 

Op følgende møde planlægges lige efter sommerferien. Omkring august. Lige efter parkrock. Så er 

de planlagte aktiviteter afholdt for størstedelen af arrangementerne. 

Reminder til de ting man har planlagt. 

Charlotte siger vedr. Rejseforsikring. Oftest billigt at bestille ved bestilling af rejsen end selv at 

købe den. 

Mødet hæves. Tak for fremmødet. 

 


