
Referat af Grønland 2020 - “ Nu gør vi det møde”. 
 

1. Gennemgang af tur præsentation og området 
2. Der skal pakkes en masse grej hjemmefra, uld er godt. 

a. Der vil være gode julegaver, god sovepose, uld, uld, uld. Et groft overslag 
over nødvendigt grej er en udgift på ca 10.000, men en del af grejet har 
drengene allerede, fx. rygsæk. Det vil være afgørende at man har en god 
sovepose, og de ligger på omkring min 2700(?) 

3. Gennemsnitstemp er lidt under 0 grader, vi planlægger at sove udendørs i telte. 
a. Der er en plan B i forhold til indendørs overnatning evt. i en LAVO eller i 

tilfælde at helt forfærdeligt vejr på en skole, og der er bil til en nødsituation. 
4. Temaer, vi er åbne for gode ideer 

a. Der kan godt sendes præ-fondsansøgning, dvs ansøgninger hvor fonde 
skriver om de kunne være interesserede i at støtte. En egentlig ansøgning 
kan normalt først sendes samme år som pengene skal bruges. Emner som 
skal nævnes i ansøgninger (og som vi skal arbejde med) kunne være: 

i. Dansk/grønlandsk historie 
ii. Geografi 
iii. Geologi 
iv. Kulturudveksling - fokus på rigsfællesskabet 
v. Samfundsarbejde 
vi. Nak & æd 

5. Aktiviteter på selve turen, ikke planlagt i detaljer: 
a. 3-4 dages vandretur 
b. Nordlys forskningscenter 
c. Biologi, forskning, indsamling af prøver. 
d. Rubinjagt 
e. Jagt og Fiskeri 
f. Museumsbesøg 

6. Spejder kompetencer som skal være på plads inden vi tager afsted, se også punkt 
12. 

a. Basal sikkerhed og nødprocedurer 
b. Bjergbestigning 
c. Førstehjælp 
d. Navigation 
e. Gåture med rygsæk 
f. Hypotermi 

7. Budget fremlægges, der er lagt budget ud fra ca. 35 personer hvoraf omkring 10 vil 
være ledere/voksne. Det er ikke planen at man skal kunne komme med som 
“almindelige forældre”. Prisen per person påvirkes kun i beskeden grad af ændringer 
i antallet af tilmeldte med mindre det er helt helt andre antal vi taler om da flybilletten 
udgør ca. ⅔ af prisen. 

i. Der budgetteres med egenbetaling 3.000 kr. 
ii. Der skal så hentes ca. 250.000 kr. fra indtjening og fonde. 



8. Der diskuteres muligheder for at tjene penge sammen som gruppe, det er en vigtig 
del af det at drengenes læring, og det er derfor også vigtigt at det er dem der tjener 
dem, formentlig med forældrehjælp. Se punkt 16. 

9. Der diskuteres smertegrænse for egenbetaling, ender omkring 5000, så er mindst 
halvdelen med. Der er også en ganske pæn del der vil være med på fuld 
egenbetaling, men en del ledere har smertegrænse på 5000. 
For at nå en egenbetaling på 5000 skal der skaffes ca 173.100 kr. 

10. Der spørges til antallet af rigtige voksne, planen er umiddelbart 2 “rene” 
supportmedarbejdere (en læge og en logistik mand), men derudover tager lederne 
naturligvis med samt gruppeleder (?) Claus, og der er også seniorer med som jo er 
ret store og meget tæt på at være voksne. 

11. Hvad med dem der ikke skal med? Der kommer til at være helt almindelig spejder og 
alle de aktiviteter som leder hen til turen er helt almindelige spejder kompetencer. 
Specifikt i forhold til den egentlige opladning til turen er der en foreløbig plan om fx. 6 
weekenddage hvor alle møder og man skal være med til fx. mindst 4, og hvor 
juniorerne som skal rykke op også skal med. 

12. Snak om om det er for hårdt at vandre med oppakning, det tror vi ikke. 
a. Der vil blive et helt forløb med gåture, så vi er sikre på at alle er i form til 

turen. 
13. Hvad med nak og æd? God ide med spisning og madlavning med de lokale børn 

som formentlig alle er i byen. 
14. Der opfordres til at alle indtænker gode ideer til hvordan spejderne kan tjene penge 

ved lodsedler, arbejde i folks have, udbringning af reklamer etc etc etc. 
15. Der bliver lavet en mail og en facebookgruppe Grønland 2020 til at koordinere det, 

mailen bliver groenland2020@1risskov.dk 
16. Forslag til pengegivende aktiviterer:  

i. Loppemarked: Alexander fra minis og sebastian fra juniors far Rasmus 
i Trine 

ii. Aarhus Motion holder løb, Morten kontakter dem 
iii. Youtube kanal som økonomisk model? 
iv. Virksomhed som gerne vil sponsorere, der skal uddeles flyers. Loni 

har virksomheden. 
v. Der er også andre firmaer der skal have uddelt flyers. 
vi. Oprydning efter festivaler, fodboldkampe. Nikolajs far, peter 
vii. Strandoprydning. 
viii. Der er mange gode forslag. 

17. Fokuspunkt er penge nu, indtjening og ansøgninger. 
18. Der kan indbetales støtte på mobilepay, der laves evt plakat af lasse og kan laves 

noget i Risskovgruppen. 
19. Måske noget i grundejerforeningsbladet - det klarer Munch 
20. Alle er enige om 3 delbetalinger inden turen. Ved afmelding efter d.1.8.2020 kan 

pengene ikke tilbagebetales i tilfælde af framelding til turen. 
21. Næste møde planlægges primo august 2019. 
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