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Referat 1 møde i LBU 20` 

Dato: fredag d.24 – 26. januar 2020  
Tid: fredag kl. 19,30 – 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 

Sjælland  Katharina Andersen, Avedøre                          X                 

  Tobias Christensen, Avedøre                           X 

  Astrid Aasberg, Rødovre                                  X 

  Frederikke Divad, Rødby                                 X 

  Mie Aagaard, Rødovre                                     X 

  Mikkel Andersen Avedøre                                X 

Voksenledsagere  Torben Madsen, Rødovre                                X 

  Robin Olesen, Rødovre                                                             X 

voksenansvarlig  Dorte Rasmussen, Højstrup                             X 

  Kirsten Hansen, Thorsø                                   X 

 
 
 

 
 
1. Velkomst:  

➢ Sascha og Dorte bød velkommen 

       

 

 2. Valg af referent og dirigent: 

➢ Referent: Kisser 

➢ Dirigent: Sasha lørdag – Tobias søndag 

 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

➢ Godkendt 

 

 

4. Godkendelse af dagsorden: 

➢ Godkendt 

 

mailto:dui@dui.dk
http://www.dui.dk/
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5.  Valg af formand: 

➢ Det blev Daniella fra Korsløkke. 
 

 
6. Videre planlægning af uge 10 af Fremtidstræffet              

➢ Aktiviteter for weekenden: 

Fredag: 

• Navneleg, kend din nabo. Vores spil stilles frem. 

 

                     Lørdag Formiddag 

• Fremstilling af fremtidstøj med lys, eks. UVlys på T-shirt. lørdag  

• Lave tøj til modeshow 

• Lave fremtids-/ønske hus. (Huske at tage skoæsker, køkken og wc ruller 

med.) 

 

                      Lørdag eftermiddag 

• Male på glas til fyrfadslys.  

• Stjerneløb:  

 

                       Lørdag aften 

• Modeshow 

• Spil og hygge 

 

                       Søndag 

• EVT. besøg  

• Lege i gården med LBU 

 

➢ Underholdning, vi skal lave / stå for:  

• Modeshow - Danilla 

Stjerneløb – Poster som det voksne, skal stå for 

1 - Lave lyssværd,  

2 - Bruge UV lampe til bogstaver/ord på planeter 

3 - Escape room (slip ud rum) 

4 - Karton med bogstaver/ord der læses gennem kikkert (teleskop)                                                

5 - Finde sten med bogstaver med UVlampe,  

6 - Finde ting, med en UVlampe,  

7 - Opfinde sit eget sprog 

• Robot af dåser, karton, genbrug. Aktivitet der står fremme under hele 

træffet  

• Videreudvikling af evolutionen: der er mulighed for at arbejde med under 

hele træffet 

• Flyvende biler (Clay): LBU 

• Lave et håndtegn: LBU 
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• Besøg af et robotfirma. Der laves et brev, som skal sendes til et firma: 

LBU 

• Der laves forslag til billetter, som printes ud: Frederikke og Danilla 

 

➢ Dekoration og pynt der skal laves/købes:  

• Fremtidsportalen, der købes noget lilla stof og LED lys, som en voksen 

gør klar til fredag aften.  

• Pynt borde som papbiler. Der laves biler i forskellige farver  

• Hvert bord får briller i forskellige farver. Der købes klistermærker i 6 

forskellige farver, som sættes på de sorte briller Kisser har. 

• Evolution, menneske til abe, videre udvikling. Den er malet færdig.   

• Lys balloner og knæklys køber Kisser 

• LBU klædt i pangfarver – De sørger selv for tøj i pangfarver. 

 

 

 
 
 
 
7.  Evaluering af uge 46 træf 
 

➢ Vi havde flyttet træffet fra Ankersminde til Højstrup, da der var meget få 
tilmeldinger. Det var en fordel, for man fik talt med alle. 

➢ Mange syntes det var godt at det var flyttet, da Ankersminde er alt for stort. 
Andre syntes det var ærgerligt, da der er mange gode minder forbundet med at 
være på Ankersminde. 

➢ Alle syntes det var et hyggeligt træf, men ærgerligt at der ikke var flere 
tilmeldte, da vi havde planlagt nogle gode aktiviteter. Nogle syntes det var 
koldt, men sjovt alligevel.  

➢ De aktiviteter vi fik gang i var sjove, især den med at vende presenning med 
fødderne, lave mad over bål og riste skumfiduser. Alle var glade for turen i 
skøjtehallen, når nu vejret ikke var med os (styrtende regn). Trods vejret sov 
mange ude i telt og iglo 

➢ Hyggeligt med lys og lyden af regn, da vi spiste til aften ude. 
 

 

 
8. Tema til uge 46 træf: 

➢   Forslag: 

• Sliktræf – Westerntræf – Smølfetræf – Bondegårdstræf – militærtræf – 

fantasitræf – fin træf – cowboytræf. 

• Det blev til Sliktræf. Hvor der skal laves bolcher m.m. – sund slik som 

f.eks. tørrede bananer og æbler. Og bevægelse, skal indgå som 

aktiviteter. 

• Vi har besluttet at flytte træffet fra Ankersminde til en skole på Sjælland, 

så der er flere penge til materialer til aktiviteterne. 
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9. EVT: 
 

➢ Hvad kunne I godt tænke Jer af aktiviteter i fremtiden 
 

• Sommerlejr og telttur med rundbold, stikbold, fodbold, shippetov, 
grille skumfiduser, vandrundbold, natløb, mafiosa. 

• Telttur med ren hygge, uden planlagte aktiviteter. 

• Bordtennis turnering. 

• Komme i skøjtehal. 

• Aktivitetsfestival – hvor der er mulighed for at gå ture, diskotek for 
børn og et for unge, have et lege/puderum og fælles aktivitet om 
lørdagen.    

 
 
 

 
 
9.  Fremtidige møder: 
 

➢    D. 24. - 26. januar 2020 Højstrup 

➢ D. 17. - 19. april 2020 Jylland eller på Sjælland 

➢ D. 4. - 6. september 2020 Jylland eller på Sjælland 

➢ D. ? 

 

 
                      
 
Med venlig hilsen  
DUI LEG og VIRKE Lands Børne Udvalget 
 
Daniella, Kisser og Dorte  
 


