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Referat for 1 møde i LBU 2022 
 

Dato: 21-23-januar 2022 

Tid:   fredag 19,30 – søndag 11,00 
Sted: DUI Ølstykke, Udlejrevej 9, 3650 Ølstykke 
                            
 

 

1. Velkomst: 
• Robin byder velkommen og gennemgår møde reglerne.  

o Regler: Se ved hæfte fil.  
o Vi skal aflevere mobilerne under mødet  
o Vi skal synge inden mødet og efter behov  

 
 

 

2. Valg af formand: 
• Mia Maja fortæller hvordan det er at være formand.  

o Mia Maja er genvalgt som formand  

 
 

3. Valg af referent og dirigent:  

• Referent: Robin 

• Dirigent: Kia, Emilie og Frederikke 
 

4. Godkendelse af referat: 
• Kia læser referatet op. 

• Referat godkendt.  
 

 

5. Godkendelse af dagsorden: 

• Kia læser dagsorden op. 
• Dagsorden godkendt med tilføjelser.  

                      

 

6. Kids Got Rights: 
➢ Barcelona Universitet har brug for at LBU svare på følgende spørgsmål næste gang i er 

sammen: 



D. 21-23 januar j2022 

  

2 

• Hvordan var det at være til møde med hovedbestyrelsen samt afholde LBU træf i efteråret 
2021? 
       HB: 
- Emilie: Vi får sommerfugle i maven når vi skal stå frem og sige det vi skulle men bagefter 

blev vi stolte.   
- Frederikke: var meget nervøs i starten men det var også spændende at se hvordan de 

holdt møde.   
- William: syntes det var fint men havde lidt sommerfugle i maven. Det var lidt svært at 

skulle tale foran alle de voksne.  
- Tobias: Det var stille og roligt og syntes det var ret fint at komme op og snakke om vores 

projekt for HB.  
- Mia Maja: Jeg havde det fint med det og syntes det var ret godt at hele LBU snakkede og 

det at man tog et skridt frem når man talte og syntes at de andre var mega seje.  

 

             Træf: 
- Syntes det gik okay. Der måtte godt have været flere og Corona gjorde det lidt svære.  
- Træffet var hyggeligt selvom nogle få ting gik lidt galt.  
- Mia Maja syntes at der var lidt for meget løben rundt og ikke hjælpe til med at pynte op 

og at lokalerne ikke var særligt egnet til det.  
 

• Fortæl hvordan i forberedte jer til mødet med hovedbestyrelsen og LBU-træffet, var der 
noget i var særligt spændt på omkring de to arrangementer? 

              HB: 
- Vi fordelte de forskellige ting vi skulle snakke om i mellem os.  
- Det var godt at vi havde forberedt os og skrevet noter så vi ikke gik i stå når vi talte.  

             
               Træf: 

- Vi snakker om tema og aktiviteterne på træffet på vores møder. Nogle gange går vi i 
grupper og forbereder os.  

- Vi bestemmer hvad vi skal spise og hvis der er flere bud så stemmer vi om det.  
- Vi snakker også om hvor mange penge vi har i forhold til om vi har råd til de aktiviteter 

og maden.  
 
 
 

• Hvem havde hvilke roller? Delte i opgaverne mellem jer? 
 

• Hvad var vigtigt for at i kunne få et godt møde med hovedbestyrelsen og et godt Børnetræf? 
             HB: 

- Det var godt at vi havde forberedt os og skrevet noter så vi ikke gik i stå når vi talte 
- At vi havde fordelt opgaverne i mellem os 
Træf: 

- At der er nogle aktiviteter for alle.  
- Det er godt at planlægge på forhånd og forberede os 

• Hvad var svært ved at lave de to arrangementer? 
            HB: 

- Noget af det der var svært var at tage mod til sig.  
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- Det var svært at skulle tale foran alle de mange voksne.  

• Hvad skal i huske næste gang i enten skal til møde med hovedbestyrelsen eller at i skal 
lave Børnetræf? 

             Træf: 
- Det vil være en god ide, med en backup hvis noget skulle gå galt.    
- Vi skal tilbage til, at vi afprøver aktiviteterne på møderne. 

 
 

 
7. Evaluering af familietræf: 

• Ikke så godt: 
o Der var ikke helt styr på aktiviteterne og det ville måske være godt med en 

backup, hvis noget skulle gå galt.  

o Det var ikke så godt, at de voksne var nødt til at hjælpe så meget med til op 
pyntningen.  

• Det der var godt:  
o Det var rigtigt godt med hoppeborg.  
o Det var godt at der var nye med 

 
 

8. Uge 10 træf: Karnevalstræf:    
➢ Opgavefordeling og færdiggørelse af program: 
 

                          Fredag:  

• Ryste sammen  

•  Kan du lide din nabo?/navneleg  

•  Hygge og spille spil.  
                         Lørdag 

• Formiddagen skal vi lære at danse samba til optog senere 

• Lave masker og fjerhatte 

• Lave rasleinstrumenter og bjælde armbånd  

• Eftermiddagen der skal vi lære at spille samba  

• Lave masker og fjerhatte 

• Samba optog 

• Aften: fest med slush ice og popcorn, dans og nogle fest lege   
                          Søndag: 

• Zombiebold og fodfanger og Ambulancebold i reserve 
 

 

9. Tema til uge 46 træf: 
 

• Middelalder: Økser, sværd og skjold af træ 

• Indianer: Indianer hatte og kæpheste 

• Natur: Myrehotel og vildbed med blomster 
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• Spookytræf: LBU byder velkommen klædt som døde og måske nogle gamle LBU'ere, 
blodige fodspor, knogler og guirlander med græskar og andet. 

• Kitty træf: 

• Disney træf: Se film og lave Disney ting 

• Western: Cowboy indianer 

• Pirat: Lave pirat grupper der "kæmper" og høvdingebold hvor bold er kanon kugler 

• Hollywood: Inspireret af Hollywood livsstilen, rød løber, Fin middag og udlev 
Hollywood drøm 

 
➢ Valget blev Spookytræf  
 

• Forslag til pynt:  
1. Sprøjter med “blod” (saft) 
2. Pailletter 
3. Kostume konkurrence 
4. Slikposer med halloween tema 
5. Edderkopper der hænger fra loftet 
6. Små hekse hatte som pynt til bordene 
7. Vatlamper 
8. Hekse gryde med røg 
9. Afspærrings tape 
10. Uhyggelige lyde 
11. Lanterner 
12. Spindelvæv med edderkopper 
13. Blod der hænger 
14. Blodig dør dekoration 
15. Gravsten 
16. Skære græskar lamper 

• Forslag til Lege  
1. Dåse kast  
2. Gæt hvad der er i kassen  
3. Skeletbold – ambulancebold  
4. Fang et æble med munden på 2 minutter  
5. Kryds og bolle med edderkopper  
6. Zombiebold  
7. Finde ting i rum på tid  
8. Blindsmagning  

• Forslag til borde med tema (hold)  
1. Græskar bordet   
2. Skelet bordet   
3. Man skal trække hvilket bord man skal sidde ved  

• Forslag til mad:  
1. Hjernemasse (farvet pasta)  
2. Mumie pølsehorn  

• Forslag til flyer:  
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1. Kom og mød hemmelige gæster  
2. Uhygge for alle aldre  
3. Stjeneløb med Uuuuuuuuuuuuu.  
4. Børnenes forslag sendes til Moni 
 

 

 
10. Landsmødeudtagelse 2022 

Vi skal laver et udkast til vores landsmødeudtagelse – hvor vi beskriver hvordan vi har     
arbejder med børns rettigheder, stop hadbeskeder og Kids Got Rights og vores træf. 

• Vi arbejder med børns rettigheder ved fx at snakke om dem. Og omskrive dem så 
børn kan forstå dem da de er skrevet af voksne og kan være svære at forstå. Vi 
prøver også at sprede det mere ud da der er mange der ikke engang ved at børn 
har så mange rettigheder.  

• Vi har været ude og snakke om det til kulturnat og vi prøver at sprede budskabet 
om hvorfor man ikke skal skrive/sende hadebeskeder det gør vi fx ved at snakke 
om det til træf og aktivitets festival hvor vi har en stor plade hvor folk kan skrive 
de hadebeskeder de har modtaget vi har også en plakat hvor der står “du skal ikke 
sige noget online som du ikke ville sige til dine bedsteforældre”   

• Vi snakker med folk fra udlandet om hvordan de håndterer børns rettigheder og 
hvad de gør for at få børns rettigheder ud til flere mennesker. Det gik ikke rigtigt 
som det var mening på grund af covid-19 da nogen af de ture vi skulle havde været 
på er blevet aflyst hvilke har gjort det lidt sværere med online møder. Men vi skal 
til Barcelona og Østrig, vi skal også til England senere på året.  

• Vi sidder på møderne og snakker om hvad det næste træfs tema skal være og 
derefter planlægger hvordan det skal være og hvilke aktiviteter der skal være og 
hvad for noget mad der skal spises og køkkenfolk og sådan nogle ting. Vi skal også 
finde et sted det skal afholdes.  

  
 

 
 

 

11. Datoer for næste møder 2022 
• 22-24 april 2022 evt. Struer - OBS!!! Er flyttet til 20-22 Maj 2022 i Højstrup eller 

Munkebo/landsmøde  

• 2-4 september 2022 evt. Lolland 

• 4-6 november 2022 evt. Odder 
 

 
Med venlig hilsen   
LBU 
Mia Maja, Kisser og Dorte   

 
                                                                                               
 


