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Referat til 3 møde i LBU 2019 
 
Dato: fredag 11. – søndag 13. oktober 2019 
Tid:      fredag kl. 18.00 – søndag kl. 12.00  
Sted:   Østerbro afd.              
            Borgervænget 26             
            2100 København Ø 
 
  
  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  

             
                                         
 
 

1. Velkomst:  
Ø Ved Sascha.       

 
 
 

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

 
 

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

• Godkendt 
 
 

5. Evaluering af Aktivitetsfestival:  
Ø Samskrivning af børnenes udtalelser: 
Generelt syntes børnene at det var en god aktivitetsfestival: 

• Positivt at der ikke var så mange deltagere, så det var 
nemmere at komme til at tale med nye mennesker og 
snakke med gamle venner.  

• Det var rart, at man ved velkomsten kunne se hvem 
der var nye, så der kunne tages godt imod dem. 

• Dysten vil være god at lave allerede lørdag formiddag, 
da den ryster folk sammen.  

• Super med et modeshow. 
     

Ø Ting man kan gøre anderledes: 
• Flere aktiviteter 
• Aktiviteter til de unge 
• Diskoteket skal tænkes anderledes (skal der 

overhovedet være et diskotek???)  
• Det er vigtigt at have et unge område. Og at 

afdelingerne er opmærksomme på at der skal 
tilbagemelding  

• LBU’s aktivitet kan evt. deles op i to hold, så alle 
er mere aktive.  

 
 

6. Videre planlægning af uge 46 træf: 
Ø Status på planlægning. 
Ø Er der mere vi skal have med? 
Ø Eksempelvis flere aktiviteter eller noget til programmet:  

• Børnene blev delt op i grupper og arbejde videre med 
aktiviteterne. 
 

Ø Menu: 
Fredag:   

• Hotdog 
 

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

• Morgen: almindelig 
 

Ø Aktiviteter: 
                    Fredag:  

• navneleg og se film LBU har lavet 
 

Lørdag: 
• Formiddag 

Stjerneløb 
Gæt et dyr ved hjælp af uddrag af billeder 
Vend presenningen to gange 
Blindsmagning 
Gæt en børnesang 
2 og 2 bundet sammen og løbe med hårdkogt æg 
Kæde med hulahopring.  
(De voksne planlægger det) 

• Eftermiddag 
Rundbold (Astrid og Noah) 
Ludo (Tobias) 
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 – Kastanjer, nåle eller syle – tændstikker - garn  
(Sebastian og Josefine) 
 

Søndag:  
• Menneske vendespil med tal (Sebastian og Josefine)     

Stafet (Miamaja og Mie)  
Æggeløb – sækkeløb med kryds og bolle 
Stabling af kopper  
Løb – lav en sætning – vend et tæppe rundt 
 

Ø Dekoration: 
• Net i loftet – små pavilloner med borde og sæder af 

liggeunderlag – grene – blade – blomster  
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Ø Valg:          
• På valg: Sebastian – Noah? –   Sascha – Astrid – Mie  

                                            Suppleanter:  Frederikke – Katharina  
 
 
 

7. Tema til uge 10 træf blev Fremtidstræf: 
Ø Menu: 

Fredag:   
•     Pizzasnegle og pølsehorn 

 
Lørdag:   

• Morgen:  Almindelig med yoghurt 
• Frokost:   Sandwich med ost og skinke – æggesalat – 

tunsalat – kylling (salat, agurk, tomat) frugt i stykker. 
• Aften:  Madpandekager med kylling og oksekød med tilbehør. Kissers is 

 
Søndag 

• Morgen:  Almindelig med yoghurt. 
 

Ø Aktiviteter: 
• Idéer:  

UV lys på T-shirt 
Modeshow 
Lys sværd 
Stjerneløb 
Male på lys 
Besøg af et robotfirma 
Fremstilling af fremtidstøj med lys 
Lave fremtids/ønske hus 
Billetter for at komme ind i fremtiden. 

 
Ø Dekoration: 

• Pynt borde som papbiler – hvert bord får briller i 
forskellige farver – tæpper under bordene som planeter, 
bordene som huse  

• Evolution, menneske til abe, videre udvikling – lys 
balloner – fremtids portal – LBU klædt i pangfarver - 
knæklys 

 
Ø Flyer:     

• Der er taget billeder, som sendes til Monica, der gør den 
klar. 
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8. FN Børnekonvention: 

• Børnene var oppe 2 og 2 og fremlægge power pointen 
• Nogle af børnene har fremlagt power pointen på deres 

skoler, og det var gået godt. Men der var mange, der ikke 
kendte til børnekonventionen. 

• Vi kan ikke deltage i Demokratiskolen, da det falder 
samtidig med vores træf i uge 46 

• Vi kunne ikke deltage på Christiansborg til Kulturnatten, da 
vi ikke kunne være der inden kl. 15. Det var et krav fra Soc. 
Dem. på grund af sikkerheden. Vi fik først beskeden 
torsdag, så vi kunne ikke nå at gøre noget ved det. 

 
 
 

9. Punkter / arbejdsopgaver til næste møde: 
• Kom med idéer til aktiviteter til træffet i uge 10 

 
 

10. Evaluering af mødet: 
Ø Samskrivning af Børnenes udtalelser: 

• Alle synes det har været et godt og hyggeligt møde.  
• Alle synes det var et øv vejr fredag, men at det var 

spændende at deltage i Kulturnatten.  
• Vi har nået det, vi skulle, selv om det har været et socialt 

møde, hvor vi har været meget ude af huset. 
• Det var sjovt at fremlægge power pointen. 

 
 

11.  Datoer for møder i 2020:  
• 24 – 26     januar, Fyn 
• 17 – 19     april, Jylland 
• 04 - 06      september 
• 23 – 25     oktober 

 
  
 
 
Med venlig hilsen   
LBU 
Sascha, Kisser og Dorte                                                                                               


