
 
 

Referat 7/6 2022 
SL2022 - Distrikt København 2 

Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65 
 

1. Opdeling af lejerpladser 7817 m2 -  
(#244 - 2.716 m2 #235 - 2.817 m2 #236 - 1.284 m2 #234 - 1.000 m2) 
 

Gruppe Antal M2 
 
DGP-18424 Vanløse 35 602 
DGP-21118 Valby 36 619 
DGP-21118 Bellahøj gruppe 16 275,2 
DGP-21127 Grøndal Gruppe 37 636,4 
DDS-2226 4. Absalon 38 653,6 
DDS-2227 Bellahøj 21st Barking 110 1892 
DDS-2232 Brønshøj-Husum gruppe 75 1290 
KFUM-1105 Husumvold Gruppe / Hafnia 
Distrikt 21 361,2 
KFUM-1106 Hyltebjerg 
grupper/vanløsespejderne 18 309,6 
DGS-3 Grøndal Trop og Flok. 28 481,6 
DBS-33 Københavns Kreds 13 223,6 
NO-113 Grünerløkka MS speidergruppe 6 103,2 
AT-742 Pfadfindergruppe Fürstenfeld 56 963,2 

 
BEMÆRK vi har ikke el - bestilt af DGS 
Grupperne må meget gerne lave en skitse på lejrindretning, så kan man koordinere 
med nabogruppen om placering af telte mm. 
 

 



 
2. Vartegn - flagstang med flag (Deler vi omkostningerne?) 

 
Flaget 150 cm x 250 cm (ca 550 kr) 

 
 
Infokort - forslag til ikoner? (kortet er 200 cm x 80 cm ca 450 kr) 
Infokort med telefonnumre på de ansvarlige (mangler placeringer af grupper) 
Evt et kort i begge ender (et ved B21B og 4. Absalon) 
 

 
 



 
3. Fælles udstyr (mulighed for at dele/låne fx motorsav…) 

Grupperne laver en liste med udstyr man vil låne ud, som vi lægger op på 
https://4absalon.dk/koordinering-sl2022-hoeje-taastrup  
 
B21B har delt deres materialeliste til SL2017 - den ligger som et Exceldokument 
under filer - https://4absalon.dk/koordinering-sl2022-hoeje-taastrup 
 

4. Samarit - ikke relevant 
 

5. Transport af udstyr 
Hvis man vil koordinere transport så kontakt Niels (2237 6862 - 
vanloesespejderne@gmail.com ) Hyltebjerg til senest 30/6 
 
Transport af rafter kontakt Peter B21B (6012 8563 - peter@paluszewski.dk) 

 
6. Venskabsgrupper - vi er for sent ude 

 
7. Jobkonsulent på SL2022 Peter B21B (6012 8563 - peter@paluszewski.dk) 

Fast kommunemøde hver dag kl 20.00 ved flagstangen 
Hver gruppe laver en daglig pulje af ledere der er tilgængelig for jobkonsulenten 
 

8. Eventuelt 
EKSTRA Børneattest på spejdernes lejr  
Det er nødvendigt med en separat børneattest til Spejdernes Lejr for at tage korte 
jobtjanser - vi er alle enige om det er tåbeligt, men det er nødvendigt og tager ikke 
lang tid at gøre når det er hjemme fra - 
https://tilmelding.spejderneslejr.dk/member/job/185  
 
 


