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 Referat fra møde 2 Net-møde i LBU 2020 
 
Dato: lørdag d.18. april 2020 
Tid:      lørdag kl. 10.00 kl. 12.00  
Sted:   Net-møde            
                      
           
 
  
  Repræsentanter    Navn                                                   Deltager    Afbud 

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

             
                                         
 
 
 Velkomst:  

• Daniella og Dorte bød velkommen til mødet, som er på en ny 
og anderledes måde. 

 
 
 

 Valg af referent og dirigent:  
• Referent: Kisser  
• Dirigent:  Dorte 

 
 

 Godkendelse af referat fra sidste møde:                                                                 
• Punktet udsættes til næste møde 
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 Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

 
 
 

 Landsmøde: 
• De 4 der skal med til landsmødet gik i en gruppe for 

sig, for at lave et indlæg. De fik input fra de andre. 
• De vil tale om: 
• Hvordan det er at være på børnetræf. 
• Hvad har LBU gjort for os. 
• Børnekonventionen, hvordan arbejder vi med den. 
• Hvordan det er at være med i LBU og hvad laver vi. 
• Hvordan det kan blive mere attraktivt at komme med 

på børnetræf som voksen. 
• Power point 
• En hilsen fra hele LBU 

 
 

 Videre planlægning af Sliktræf uge 46: 
 

 Menu: 
• Fredag:     Kyllingevinger med salat og flute  
• Lørdag:    Morgen - almindelig   

                  Frokost - sandwich 
                  Aften – lasagne med salat og is med 
                  vingummi, smarties, dajm med mere   

• Søndag :   Brunch og madpakker 
 

 Aktiviteter:  
I løbet af lørdag er der forslag om at lave bolsjer, vingummi, 
frugt med Chokolade, flødeboller, brændte mandler, tørret 
frugt og bevægelse, skal indgå som en del af aktiviteter. 

 
• Fredag:    Kan du lide din nabo - Mia Maja og Katarina 

                  Træk et navn - Tobias og Mie 
• Lørdag:     Morgengymnastik - Astrid og Mie 

                   Formiddag - Daniella og Mia maja 
                   Eftermiddag - Sascha og Sarah 
                   Aften - Frederikke, Sebastian og Josefine 
 
 

• Søndag:    Valg og lege 
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 Dekoration: 
• Tager vi til næste møde 

 
 PÅ valg er:  

• Sarah Højstrup, Stiller ikke op igen pga. af alder 
• Daniella Korsløkke, Stiller ikke op igen pga. alder 
• Mia Maja Korsløkke, ved det ikke endnu, giver besked 
• Tobias, Avedøre, Stiller ikke op igen 
• Frederikke Rødby, Genopstiller 
• Suppleant Mikkel Avedøre, Stiller ikke op igen 

 
 

 
 Hjemmeside: Hvad skal den indeholde 

• Billeder 
• Tekst 
• Evt. følge vores Facebook side 
• Fortsætter vi med til næste møde 

 
 

 Punkter / arbejdsopgaver til næste møde: 
• Tænk på tema til uge 10 træf 
• De forskellige grupper laver deres forslag til bevægelse. 
• Landsmødegruppen skal have power point færdig. 
• Dui.dk/LBU er oppe at køre. Der skal bruges input. 
• Måske et netmøde den 13. juni kk. 10  

 
 
 

 Evaluering af mødet: 
• Mødet har været fint nok, når nu det var over nettet. 

Ærgerligt det ikke virkede i starten. Det har været meget 
specielt. Synes vi har nået at lave okay meget. Det er 
meget bedre når vi er sammen, mangler hyggen ved at vi 
ser hinanden  

 
 

  Datoer for møder i 2020:  
• 12 – 14     juni 
• 04 - 06      september 
•    ? 
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Med venlig hilsen   
LBU 
Sascha, Kisser og Dorte   
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