D. 5-7 november 2021

Referat for 5 møde i LBU 2021
Dato: 5 – 7 november 2021
Tid: fredag 19,00 – søndag 11,30
Sted: Munkebos afdelings hus, Solebakken 637, 5330 Munkebo
Repræsentanter Navn
Fyn

Sjælland

Voksenledsagere
Voksenansvarlig

Deltager Afbud

Emilie Findsen, Højstrup

X

Mia Maja Nielsen, Højstrup

X

Mie Aagaard, Rødovre
Astrid Aasberg, Rødovre
Frederikke Divad, Rødby
Tobias, Avedøre
Katharina, Avedøre
William Lolland
Torben Madsen, Rødovre
Robin Olesen, Rødovre
Dorte Rasmussen, Højstrup
Kirsten Hansen, Thorsø

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Velkomst Ved Mia Maja:
•

Mia Maja byder velkommen og fortæller kort om hvad vi skal
lave på dagen

2. Valg af referent og dirigent:
• Referent: Robin
• Dirigent: William

3. Godkendelse af referat:
•
•
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Mia Maja læser referat op.
Referat er godkendt.
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4. Godkendelse af dagsorden:
•
•

Mia Maja læser dagsorden op.
Dagsorden godkendt.

5. HB-møde d.6 November 2021:
•
•
•

Mia Maja og Tobias fortalte omkring Kids Got Rights
Katharina, Frederikke og Emilie fortalte omkring Kulturnat på
Christiansborg
Børnene fremlagde deres gruppearbejde, omkring identitet,
handlinger og relationer I forhold til resten af DUI og
fagbevægelsen, som vi havde fået tilsendt af HB

6. Uge 46 Træf: familietræf.
➢ Gennem gang af aktiviteterne:
Vi blev enig om at fast holde de aktiviteter, vi havde
fastlagt. Vi fik programmet færdig, for træffet.

Fredag:
•

LBU fortæller om weekenden, derefter navne leg og
ryste sammen lege i salen med LBU

Lørdag:
•

•
•
•

Morgen gymnastik med LBU
Aktiviteter begynder – Bolcher – Vingummier
Aktiviteter forsætter – Skumfidus – Hoppeborg
Hoppeborg og klargøring til fest. Mulighed for at få
sat hår og blive sminket
Fest, dans, lege, hygge og spil (børnene har playliste)

•
Søndag:
• LBU Valg og efterfølgende Leg

➢ Hvem vil stå for hvilke aktiviteter:
• Vi ser på det til træffet, da der på nuværende,
tidspunkt ikke er mere end 2 tilmeldt, udover LBU.
• Vi har rykket tidspunkt for tilmelding, i håber om at
der kommer flere til d.10 november.
➢ Dekorationer til træffet:
• Silkepapir og Avis papir, laves som bolcher
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•
•

Vi genbruger det pynt vi lavede til slik træf - hentes
i Avedøre
Har været på Ankersminde og hente hvad vi havde
på vores depot.

➢ Pynt til festen:
• Hvid dug, farvede servietter i pink, blå, grøn og
orange.
• Balloner
• Guirlander – hentes på ankers minde
• Knæklys
➢ Valg:
•
•
•
•
•
•
•

Katharina er på valg.
William er IKKE på valg.
Emilie er IKKE på valg.
Frederikke er IKKE på valg.
Mia Maja er IKKE på valg.
Tobias er IKKE på valg.
Vi skal have valgt 4 børn ind

7. Uge 10 træf: Karnevalstræf
➢ Menu:
Alle skal komme med et eksempel på en ret (gerne brasiliansk)

Fredag:
• Aftensmad: Lav selv toast
Lørdag:
• Morgenmad: blandet udvalg af brød og pålæg.
Gerne noget havregryn og cornflakes.
• Frokost: Pizza slices eller pizza snegle samt
pølsehorn og Tærte og udskårne grøntsags stave.
• Aftensmad: Tacos og Nachos

Søndag:
•

Morgenmad: samme som lørdag.

➢ Fastlagte aktiviteter:
• Masker
• Fjerhatte
• Rasleinstrumenter /armbånd
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•

Vi skal have en gæste lærer der kommer udefra og
instruerer i samba.

Lørdag:
•
•

Formiddagen der skal vi lære at spille samba
Eftermiddagen skal vi lære at danse samba og
optog senere.

Forslag til aktiviteter søndag:

•

➢ Flyes:
•
•

▪ Stafet
▪ Zombiebold
▪ Ambulancebold (Mia Maja)
▪ Stikbold/Høvdingebold
▪ Stjerneløb
▪ fodfanger
Valget faldt på Zombiebold og fodfanger og
Ambulancebold i reserve

Vi vil gerne have lavet om på farverne til mere
Pang farver.
Vi vil gerne have overskriften ændret til Karnevals
træf.

8. Datoer for næste møder 2022
• 7-9 januar 2022 evt. Ølstykke
• 22-24 april 2022 evt. Struer
• 2-4 september 2022 evt. Lolland
• 4-6 november 2022 evt. Odder

Med venlig hilsen
LBU
Mia Maja, Kisser og Dorte
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