
  
  

      

  
    

Møde i Ostedhallen torsdag den 13. december 2018  

kl. 17.00 – 19.00 

 

Fremmødte: Lisbet Kristiansen, Gert Aagaard Andersen, Erik Mikkelsen, Jørgen 

Lauterbach, Inga Søberg Olsen, Jens P. Andersen, Ole Blickfeldt  

  

Afbud fra: Mikael Ralf Larsen, Albert Hansen, Sanne Sørensen og Connie B. Jensen 

har meldt afbud.   

  

Valg af referent:  

Jørgen valgt  

  

Lisbet bød velkommen til Ole Blickfeldt, der er trådt ind i stedet for Sanne Hilliger, 

og hun gav en orientering om IFIL’s arbejde.  

  

1. Godkendelse af referat fra d. 11. oktober 2018.   

Referatet godkendt.  

  

2. Ansøgningen fra KFUM-spejderne. Vedhæftes.   

Flg. svar er sendt til dem den 20.11. og der er ikke kommet tilbagemelding 

endnu.    

  

Kære Jesper.   

Beklager mit sene svar. Men som Helena allerede har meddelt, så holder IFIL 

møde d. 13.12., hvor jeres ansøgning vil blive behandlet.   

Noget af det, IFIL lægger vægt på, er at der foregår et internationalt 

samarbejde. - Og ikke kun et internationalt møde.   

Har du mulighed for at beskrive, hvordan I mere konkret vil følge op på de 

venskaber, der skabes på lejren?  

- Fx. planer om at besøge hinanden eller udveksling og samarbejde omkring 

projekter.   

Mange hilsner  

Lisbet  

  



  
  

      

  
    

Der var forinden mødet fra Lisbet udsendt nedenstående mail med svar fra 

Jesper Koldborg:  

  

Kære Lisbet  

  

I har efterspurgt hvordan spejderne kan følge op på de venskaber de får på 

Jamboreen.   

Vi har i gruppen snakket med spejderne om det, og de havde nogle gode 

input til hvad de vil gøre under og efter lejren. Her er nogle af citaterne:  

”Vi kunne besøge hinanden, bo hos dem og se hvordan de er som spejdere”  

”De må gerne komme og bo hos mig og så kan vi tage på turer sammen … 

men de må ikke være allergiske for vi har hund.”  

”Vi kunne lave en film om os selv, mens vi er til spejder – og sende til dem”  

”Jeg kunne lære nogle nye sjove spejderting fra andre lande – og så lave det 

hjemme hos os”  

”Jeg har haft en australsk spejder boende i en uge – og hun var rigtig sød og 

vi skriver stadig sammen eller sender snaps”  

”Vi har været i Skotland på sommerlejr, fordi vi lå i lejr med nogle skotske 

spejdere på den store fælleslejr i 2012”  

Vi tror derfor i Toke Lejre, at spejderne vil have meget stor opmærksomhed 

på at være udadvendte og snakke med nye venner på Jamboree i USA i 2019. 

Det vil give venskaber som kun vil kunne opbygges på en sådan verdenslejr 

og som de ikke vil have mulighed for at få på andre måder end ved at tage 

fysisk afsted og bo lejr sammen.  

De bedste hilsner  

Jesper Koldborg  

Grupperådsformand  

KFUM Toke Lejre  

Vi havde en drøftelse af ansøgningen bordet rundt. Vi lægger vægt på, at 

deltagelse i jamboreen udmønter sig i et konkret samarbejde/kontakt på 



  
  

      

  
    

længere sigt, f.eks. i form af gensidige besøg. Lisbet tager en drøftelse med 

grupperådsformanden om dette.  

  

3. Drøftelse af oplæg til strategi for IFIL’s fremtidige arbejde.   

På sidste møde blev det besluttet, at Geert, Sanne og Lisbet skulle udarbejde 

et oplæg til strategi for IFILs arbejde.   

Arbejdsgruppen bag dette arbejde har desværre ikke haft mulighed for at  

mødes efter sidste møde. – Men har nogen gode ideer og yderligere 

kommentarer til oplægget, er de meget velkomne!  

  

Oplægget finpudses og forelægges derefter IFIL igen. Der var enighed om, at 

dette kan gøres pr. mail.  

Vi havde en drøftelse af, hvad vi kan gøre for at fremme internationalt 

samarbejde. Det blev bl.a. foreslået, at vi kunne have en stand ved 

arrangementet i september i Hvalsøhallerne med det formål at få kontakt 

med f.eks. skoler og foreninger.  

  

4. Økonomien v/ Erik Mikkelsen.   

Vi har d.d. brugt 33.422,97 kr.  

  

5. Nyt vedr. hjemmesiden.   

Adresselisten er opdateret.  

Nye dokumenter:  

Rapport ”Talsi Town Festival” den 29.6. – 1.7. 2018  

Artikel, ”Festival i Kandava, maj 2018”  

Referat af møde den 11. oktober 2018  

  

6. Næste møde. De sidste to mødedatoer er fundet vha. doodler, men det 

fungerer ikke optimalt, når der ikke bydes ind hurtigt. Andre måder at finde 

mødedatoer på efterlyses!  

  

Det næste møde, i januar, fastlægges med doodle.   

De øvrige møder fastsættes af Lisbet. Hun har den 19. december udsendt mail 

med følgende datoer gældende for vore møder i 2019:  



  
  

      

  
    

Torsdag d. 4. april, torsdag d. 20. juni, torsdag d. 19. september og tirsdag d.  

10. december.   

Ansøgningsfristerne er:  

15. januar, 15. Marts, 1. Juni, 1. September og 15. November. Der 

er nogle ændringer i forhold til de frister, der er angivet på 

ansøgningsskemaet på hjemmesiden. Det bliver snarest rettet.  

  

7. Evt.  

Intet.  


