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Referat til 2 møde i LBU 2019 
 
Dato: Fredag 26. – søndag 28. april 2019 
Tid:      Fredag kl. 19.00 – søndag kl. 12.00  
Sted:   Højstrup afd.              
            Thorvalds Vænge 3             
            5200 Odense V 
 
  
  Repræsentanter    Navn                                                   Deltager    Afbud 

Fyn Sarah Lauridsen, Korsløkke X  
 Sascha Hansen, Korsløkke X  
 Mia Maja Nielsen, Korsløkke X  
 Daniella Lassen, Korsløkke X  
 Sebastian Findsen, Højstrup X  
 Noah Holten, Højstrup X  
Sjælland Astrid Aasberg, Rødovre X  
 Josefine Divad, Rødby  X 
 Mie Aagaard, Rødovre X  
 Tobias, Avedøre X  
Voksenledsagere Torben Madsen, Rødovre X  
 Robin Olesen, Rødovre X  
Voksenansvarlig   Dorte Rasmussen, Højstrup X  
 Kirsten Hansen, Thorsø X  

             
                                            
Info:   

Ø Vigtig vigtig, husk varmt tøj, da vi skal sove i telt og afprøve vores 
aktiviteter, samt lave mad over bål. 
 

 
 

1. Velkomst:  
Ø Ved Sascha.       

 
 
 

2. Valg af referent og dirigent:  
Ø Referent: Kisser  
Ø Dirigent:  Sascha og Astrid 

 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
• Godkendt 
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4. Godkendelse af dagsorden: 
• Godkendt 

 
 

5. Evaluering af uge 10 træf:  
Ø Aktiviteter 

• Alle synes at aktiviteterne var gode. Vi voksne skal blive bedre til at lave reglerne, 
så de passer til børn, hvis vi skal spille nogle specielle spil og prøve de aktiviteter 
der skal bruges på træffet, så alle kender dem, reglerne.     

 
Ø Program 

• Alle var enige om at det var et godt program. Kunne godt 
lide der var overraskelser. 

  
 

6. Videre planlægning af uge 46 træf: 
Ø Menu: 

Fredag:   
• Hotdog 

Lørdag:   
• Morgen: almindelig 
• Frokost: Bagt kartoffel med æg – snobrød - frugt 
• Aften: Kartoffelmos med brændende kærlighed – Tomat/ kartoffelsuppe m Flute 

Søndag 
• Morgen: almindelig 

 
Ø Aktiviteter: 

                    Fredag:  
• navneleg og se film LBU har lavet 

Lørdag: 
• formiddag: stjerneløb, børnene har lavet indholdet og de 

voksne planlægger det 
• Eftermiddag:)  – rundbold (Astrid og Noah) – Ludo (Tobias og Daniella) er 

skal aktivitet - lave juice ( Sascha og Sarah), kan være med til at tilberede 
aftensmad. 

• Aften: Natløb: opgaver til de små, vand fra et sted til et andet med sugerør 
(Tobias og Noah) – gæt hvad der er i kassen (Sarah og Miamaja) – kims leg 
( Mie og Astrid) – gæt et dyr, gæt og grimasser (Daniella og Sascha) – 
Kastanje dyr (Sebastian og Josefine) 

Søndag:  
• menneske vendespil (Sebastian og Josefine) – stafet 

(Miamaja og Mie) 
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Ø Dekoration: 
• Net i loftet – små pavilonner med borde og sæder af 

liggeunderlag – grene – blade – blomster  
 

Ø Valg:          
• På valg: Sebastian – Noah –   Sascha – Astrid – Mie  

                                            Suppleanter:  Frederikke – Katharina  
Ø Flyers 

• Uge 46 træffet vil ha tema Udebliv. 
• Her kan i se frem til en weekend hvor vi mulighed for at 

have det sjovt i naturen, lave mad over bål og spille 
levnene brætspil og sjove lege.  

• En weekend med masse af god stemning og 
sammenhold. 

• Der er også valg til LBU om søndagen 
• Skal selv have service med  
• Pris: 300 kr. - hør din lokale afdeling om eventuelt 

tilskud. 
• OBS OBS afd. skal selv sørger for transport til træffet 
• Tid og sted: 15. – 17.november 2019 
• Ankersminde, 
• Gadsbøllevej 100 
• 5492 Vissenbjerg 
• Kontaktperson: Dorte Rasmussen, dorte@dui.dk 
• Tilmelding skal ske via din afdeling på medlem systemet, 

senest d. 4.november 2019 
• Kisser laver flyers 
• Robin har billerne og sender dem til Kisser 

 
 

7. Tema til uge 10 træf: 
Ø Forslag til emner:   

• Fodbold/boldspil – Passe de voksne – Cirkus – fort nite 
– pokemon – fremtids – casino – astronaut – 
undervands – musik.  

• Efter afstemning blev det fremtidstræf. 
 
 

8. Punkter / arbejdsopgaver til næste møde 
Ø FN Børnekonvention: 

• gennemgang af PowerPoint og gruppearbejde 
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• LBU-børnene vil prøve at fremlægge vores Power Point 
på deres skoler. (Hvordan gik det?) 

• Skal munde ud i et studiebesøg hos en af vores 
søskende organisationer 

Ø Dorte arbejde på et besøg på Christiansborg: 
• alt afhængig af hvornår vi kan komme det, kan det være 

at vores næste møde bliver ændret.   
• Sascha og Daniela: Laver nogle forsalg til spørgsmål, til 

besøg på Christiansborg 
Ø Kisser finder ud af vores deltagelse i demokratiskole i november.  
Ø Forberedelse af træ og blade til næste træf 

 
 

9. Evaluering af mødet 
Det har været et godt og hyggeligt møde. Det var dejligt at prøve de 
aktiviteter der skal bruges på træffet. Det var hyggeligt at være med til at 
forberede aftensmaden. Vil gerne være med til at lave aftensmad på skift, 
til de næste møder.   

 
 
 

 
10.  Fremtidige møder:       
Ø D.30. august. - 1. september eller 11 – 13 oktober 2019 
Ø D.?  

  
 
 
 
Med venlig hilsen   
LBU 
Sascha, Kisser og Dorte   
 
                                                                                               


