Beretning for DAI familiecamping 2018:
Familiecampingen 2018 var på mange måder en anderledes lejr end de andre år.
Den ene af vores ledere Christian meddelte at han ikke havde tid og lyst til at være leder.
Og heller ikke havde mulighed for at deltage i 2018. Efter store overvejelser besluttede jeg mig for
at jeg som ene leder at ville videreføre DAI familiecamping.
Det betød og at jeg måtte tænke anderledes og overveje hvad vores ressourcer for 2018 ville blive.
For at være frivillig leder på sådan lejr handler også om at være på i 10 dags.
Og på den måde investere 10 dages selvbetalt ferie til denne lejr.
Vores lejre har som I sikkert ved været afholdt forskelle steder, og I år var ingen undtagelse.
Jeg lavede en aftale med Klim Strand camping, som kunne tilbyde os nogle rigtig fine forhold og
mulighed til en god pris for alle familier.
Desværre var 2018 også et år hvor vi gik fra at være omkring 20-25 enheder og ned til 12 enheder.
Og det er stedet for 85-90 deltagere var vi 40-45 deltagere.
Det skyldes flere forskellige udefrakommende scenarier.
Men en lejr på enten 7- eller 10-dage byder jo også må masser af aktiviteter.
Igennem de 10 dage har vi flere forskellige aktiviteter.
- Håndbold turnering
- Fodbold turnering
- Krolf- flere indledende turneringer samt finale
- Petanque turnering
- Spilleaften med forskellige familiespil
- Bankospil
- Grisefest
- Aktivitets aften - som ind holdte kongespil, stigegolf og plænedart.
Selv om deltager antallet var lavt i år fik vi alligevel afholdt rigtig mange aktiviteter, med hjælp fra
Polle og flere andre deltagere på lejren.
Der var også mulighed for at familierne kunne købe sig adgang til campingpladsens svømmeland.
Og her var det hver morgen - voksenbadning. Så på den måde var mulighederne også åbne for at
der kunne svømmes baner eller andet.
Men vigtigst jeg tog mig med fra denne lejr var, at alle deltagerne tilkendegav at de havde haft en
dejlig lejr.
Og der var klar opbakning til at vi gentager succesen i 2019.

Og så er det jo også dejligt at lave en aktivitet som giver et overskud på mere end 10.000.Og dermed gerne skulle kunne bidrage til flere og nye aktiviteter i DAI Region Nordjylland.
Med venlig hilsen’
Kenneth Børgesson

