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Referat 
Møde #1 i LBU 2019 
 
Dato:   Fredag 1. – søndag 3. februar 2019  
Tid:   Fredag kl. 21.00 – søndag kl. 12.00 
Sted:  Thorsø afd.  
           Sallvej 1  
           8881 Thorsø 
 
 
 
Repræsentanter  Navn  Deltog  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  Tobias, Avedøre  X   
  Astrid Aasberg, Rødovre  X   
  Josefine Divad, Rødby  X   
  Mie Aagaard, Rødovre    X 
Suppleanter  Katharina, Avedøre  X   
  Frederikke Divad, Rødby  X   
Voksenledsagere  Torben Madsen, Rødovre  X   
  Robin Olesen, Rødovre  X   
Voksenansvarlig  Dorte Rasmussen, Højstrup  X   
  Kirsten Hansen, Thorsø      X      

 
 
Info: 

Ø Begge suppleanter deltager i mødet.  
Ø Cecilie fra Korsløkke og Lucas Aarhus deltager på mødet, så vi kan får sagt 

ordentligt farvel til dem. 
Ø Der kommer også en del voksne, som hjælper med forberedelser til næste 

træf 
Ø Totte henter os i bus 

 
 
1. Velkomst:  

Ø Cecilie bød velkommen: En stor velkomst til de nye medlemmer af 
udvalget, hvorefter Cecilie gennemgik reglerne for vores møder. 
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 2. Valg af referent og dirigent: 

Ø Referent: Kisser 
Ø Dirigent: Cecilie og Josefine lørdag. Astrid søndag. 

 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Ø Snapchat Kisser tager det med til næste HB - møde. 
Ø Under evt. skal tilføjes at vi var i Tivoli, fordi Frank fra Skovlunde havde 

givet os fribilletter, han skal have en stor tak. Vi havde en dejlig tur.  
Ø Michael vores nye far skal have en rigtig stor tak for slik.  

 
 
4. Godkendelse af dagsorden: 

Ø Dagsordenen godkendes med ændringer og punkt 10 evt. tilføjes. 
 
   
5. Valg af formand:  

Ø Sascha – Josefine – Noah – Astrid stillede op.  
Ø Sascha blev formand.  

 
 
6. Videre planlægning af uge 10 træf 

Ø Dekoration af væggene såsom, kollegiums logo og den hemmelige perron:  
• Alle logoer, er lavet.  
• Den hemmelige perron, er færdig. 
• Totte og Robin tager toget med til Rødovre og laver det 

færdigt. 
 

Ø Menu: 
             Fredag:   

• Pølsehorn og pizzasnegle. 
 

             Lørdag:    
• Yoghurt – brød – frugt (kiwi, ananas, vindruer, æbler, 

banan) – Juice.     
• Sandwich.   
• Kylling, forskellige kartofler, salat og sovs samt pandekager 

med Kissers is. 
 

Søndag: 
• Alm. morgenmad med rester fra lørdag. 
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Ø Aktiviteter:   
Fredag:  

• Ankomst gennem muren. 9 ¾  
• Videre gennem toget. 
• Fordele hatten, som fortæller, hvem der bor hvor (Malene) 
• Kuverter bliver smidt ud af stor ugle om aftenen, med deres navn 

på, og i kuverten ligger deres navneskilt, som er logoet på deres 
kollegium og programmet for weekenden. 

 
Lørdag formiddag:  

• Alle skal lave: Koste, kapper, masker og slips 
• De fire aktiviteter skal laves af hvert enkelt kollegium 
• De sidste tre aktiviteter er frivillige: tryllestave -

ansigtsmaling (ar mm.)  – ugle   
• Der skal betales for, at lave de forskellige aktiviteter. 

Korsløkke og Rødovre laver mønterne. 
• Der bliver Q spil konkurrence mellem kollegierne om 

eftermiddagen.  
• LBU skal gøre sig klar til festen. 
• Under spisningen om aftenen spilles der musik fra Harry 

Potter  
•  Maskebal med lancier (Kisser og?) 
• Stopdans (Josefine og Katharina) 
• Limbo (Tobias og Noah) 
• Der bliver også mulighed for at spil skak (Frederikke), og 

andre der har mulighed for at tage spil med, må meget 
gerne.    

      
 
7.  Evaluering af uge 46 træf 
 

Ø Aktiviteter:   
 

• Lagkageløbet var sjovt – S P eller K-rummet var genialt – det var 
sjovt at male på T-shirt – det var både sjovt og kedeligt at se 
bananer i pyjamas – det var vildt sjovt at lave fodfangeleg og 
dødbold 

• Vi skal være opmærksomme på at reklamere for de aktiviteter, 
der er. Der kan godt være flere aktiviteter, men de skal måske 
være tidsbegrænset 

• Alle er enige 
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Ø Program:  
 

•  Alle synes det var et godt program. Det var dejligt med frirum og 
god tid til aktiviteterne 

•  Det har båret frugt med de tidligere evalueringer, så nu havde LBU 
også god tid, blev ikke stressede.  

Ø Valg:  
•  Ville gerne have haft det i spisesalen, fordi der var koldt i kælderen.  
•  Det var hyggeligt at stå i kø, så man kunne snakke med nogen af 

dem man ikke har talt med.  
•  Men ellers var det godt. 

 
 
8. Tema til uge 46 træf: 

Ø De blev delt op i grupper, hvor de skulle finde 2 temaer til træffet. Derefter 
fremlagde de deres temaer for hinanden. Temaer var: overlevelse – 
pyjamas – pas de voksne – sociale medier – cirkus.   
Efter afstemning blev temaet Overlevelses træf. 
      

Ø Overlevelses træf. 
• De vil gerne sove i telt (dem der har lyst)  
• Aktiviteter: snitte pinde til spyd – lave buer – vi skal spille menneske 

spil - finde mad i naturen – lave mad over bål – kartoffelmos til 
aften. 

• På det sidste møde inden træffet, ringer vi rundt til afdelingerne. 
For at se om vi kan få flere med. 

 
  
9.  Fremtidige møder: 
 

Ø D. 26.-28. april 2019 
Ø D.30. august. - 1. september 2019 
Ø D.  ? 

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


