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Efterår 2020 

Covid-19 og 1. Sundby 
 
Vi følger de regler der gælder for foreningslivet. 

Mød ikke op hvis man er syg til møder og ture. 

Hvis et barn/leder meldes smittet med Covid-19 og har deltaget i et møde/tur som evt. 
smittebærer aflyses det førstkommende møde. Vi opfordrer alle til i sådanne tilfælde at lade 
sig teste. 

Informationen bedes givet hurtigst muligt efter at smitten er konstateret til en af lederne eller 
til info@1sundby.dk. 

Her er den nyeste udmelding fra DDS  

Sænket forsamlingsforbud og nye retningslinjer for spejdermøder (24/10) 

Myndighederne har på et pressemøde den 23/10 meddelt, at det generelle forsamlingsforbud 
sænkes til 10 personer, men at der gælder en række særlige retningslinjer for foreningsaktiviteter 
for børn og unge. 

• Foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er undtaget forsamlingsforbuddets 
grænse på 10 personer. Her gælder forsamlingsforbud på 50 personer. Man kan stadig 
holde de ugentlige spejdermøder. 
  

• Det ikke længere tilladt at lave aktiviteter efter de særlige retningslinjer for 
fritidaktiviteter/lejre(op til 500 personer).  
  

• Der må ikke laves overnatningsaktiviteter. 
  

• Spejderledere "der ikke direkte deltager i aktiviteten" bør fremover bære mundbind. 
Deltagerne (altså spejderne) er fritaget. 

De nye retningslinjer gælder fra på mandag den 26. oktober og foreløbigt 4 uger frem. 

Vi opdaterer løbende på www.dds.dk/coronasmitte i takt med at vi får mulighed for at stille 
opklarende spørgsmål og udsender en mail til alle grupper med de opdaterede retningslinjer, når 
de er afklaret 

mailto:info@1sundby.dk
https://dds.dk/artikel/retningslinjer-for-spejderlejre-under-covid-19
https://dds.dk/artikel/retningslinjer-for-spejderlejre-under-covid-19
http://www.dds.dk/coronasmitte
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JULETUREN 

Juleturen er i år som skrevet ud tidligere ændret til en endagstur til kongelundsfortet den 
14/11-2020 pga. Covid-19 restriktioner. 

Velkommen til 1. Sundby 

Vi har udarbejdet et velkomsthæfte til alle nye medlemmer af 1. Sundby. Vi synes dog at det 
er en god ide, at alle får et eksemplar af dette, og hæftet er derfor vedhæftet denne mail. 
Håber I synes godt om det. 

Arbejdsdage i Uglebo 

Vi kunne godt have været flere, men vi fik udført rigtigt meget. 

Malet materielskuret, sat ny bagvæg på materielskuret. renset tagrender, sat nye tagplader 
på terrassen, slået græs, klippet hæk, pudset vinduer, malet borde/bænke, samt bortrkørsel 
af diverse affald fra grunden mm. 

Opført et nyt raftestativ, fået friske rafter, opskåret de fleste gamle rafter enten til brænde, 
eller 2 meter rafter. 

Tak til dem der kom og deltog. 

Snerydningsvagt: 

Er der nogen der bor tæt på Uglebo, som kunne tænke sig at hjælpe os med at holde fortovet 
ryddet for sne hen over vinteren, så kontakt info@1sundby.dk. 

Så laver vi en vagtplan sammen. 

Sidste mødedage i 2020 

Mikroer 30/11-2020, Trop 8/12-2020, Seniorer 2/12-2020, Minier 3/12-2020 

Første mødedag i 2021 

Mikroer d. 11/1-2021, Trop d.5/1-2021, Seniorer d. 6/1-2021, Minier d. 7/1-2021 

mailto:info@1sundby.dk
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Ledere 

Har du tidligere været spejder eller synes det kunne være spændende at være 
medhjælper eller leder hos os så kontakt en af lederne eller skriv til info@1sundby.dk.  
Vi mangler ledere til vores mikrogren lige nu, men vil gerne være flere. 

Vi går og pønser på, at genoprette vores junior gren aldersgruppe 4 – 5 klasse. Så 
hvis du vil være med til at starte noget nyt så kontakt os allerede nu.   

Grupperådsmøde 2021 (Generalforsamling) 

Reserver allerede nu datoen 28/2 2021 om eftermiddagen, til grupperådsmøde, en del 
af mødet vil være sammen med børnene. 

På Grupperådsmødet får I en beretning for året der gik, og det er her, vi vælger vores 
gruppe bestyrelse. 

Hvis du kunne tænke dig at være med til at præge udviklingen i 1. Sundby, så var det 
måske en ide at stille op til gruppebestyrelsen. Hvis du er interesseret så skriv til 
info@1sundby.dk så tager vi en snak om hvad det indebærer. 

Godt efterår 

Ledelse og bestyrelse 

mailto:info@1sundby.dk
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