Dagsorden 20. November
Deltagende: Carl-emil, Amalie, Jasper, Sebastian, Morten, Maria, Lea, Mika, Melanie
Regnskab:
Skituren kører over ø-lejrens konto, hvad betyder det?
Carl-emil og Jasper har kigget på regnskabssystemet, og undersøger videre at kører det igennem
google drev. Det kræver internet.
Mika donerer en gammel samsung tablet.
Mobilbetaling: swipp som tidligere var besluttet at undersøge er dødt. Mobilepay har ændret
omstændighederne for erhverv, og Carl-emil undersøgere nærmere. Det skal undersøges om det kan
lade sig gøre at køre flere konti over et cvr, da vi skal bruge bevægelsens cvr nr.
Sidste KOO møde
Hovedsageligt rep.
Diskussion om hvorvidt vi vil fællesskabet eller mere selvstyring.
Vi vil gerne have det store fællesskab. Det er mest fordelagtigt for vejlø. Derfor vil vi også i år
betale fuldt fællesbidrag. Vi er en lille ø, og ved derfor at alle måske ikke har samme interesse.

Rep:
Stemmer om leas forslag om at sænke aldersgrænsen for voksne fra 25 til 18.
Alle stemmer for. Diskussion om at lave en studierabat.
Endelave søger 15.000 til drift, det vil vi gerne støtte. Men 75.000 til et fællestelt, det stemmer vi
imod.
Derudover er der fremsat et forslag om at bruge 100.000 på professionelt pr.
Alle stemmer for, men fremhæver at KOO skal godkende præcis hvad pengene bruges til.
Koo
øget pris for voksne
julefrokosten bliver holdt d.26/11-2016 og der er styr på det.
referaterne skal ud på nettet, gerne på hjemmesiden. De bliver lagt op, når de er set igennem og
rettet.
Vi holder vores møder, når vi fornemmer der er nogle ting der skal ordnes. Som udgangspunkt
bliver det lagt i weekenden.
På næste møde, opdaterer vi årskalenderen sammen.
Jasper og Carl-Emil har lavet en ny fed hjemmeside, det eneste vi mangler er at flytte vores
domæne til den nye hjemmeside. Den burde gerne være oppe og køre inden sommer.
Der skal undersøges omkring en mailchimp. Det gøres af Jasper og Carl-Emil.
Melanie, maria og Mika står for 1.maj. Ø-lejrbevægelsen har et telt, men vi får ikke vores eget. Der
skal deles flyers ud.
For at nå ud til flere og en masse nye, skal vi tage ud til sankt hans arrangementer.
Vi skal have bestilt t-shirts hjem. 5xsmall 5xmedium 5xlarge 10x8 år
IG’er:

27-Melanie og Mika
28-Peter og Camilla
29-Finn, David og Søren (Vi betaler kun for 2, de deler det indbyrdes)
30- Bo og Jens
31-????
forespørg på facebook, om der er nogen der vil være RF i uge 27, 29 og 31 samt om der er nogen
der vil være IG i uge 31.
Uge 30 er der Tine Karrebæk og Malene Hegnfeldt.
Uge 28 er der Barbara og Michael
Kontrakterne skal på plads i januar, både med gården og Otto.
I stedet for at refundere meget store beløb, for folk der kommer langvejs fra. Kan man finde på en
anden løsning, som gør det billigere at holde forlejr/efterlejr m.m.
Sebastian begynder at samle træ ind til at bygge et nyt lounge sted i lejren.
Der er et lille udvalg bestående af David Strømgren og Søren Osted, som har en idé om at genoplive
gensynsweekenden. Vi som øgruppe, kan ikke stå for det, men vi støtter op omkring det.
Næste møde bliver aftalt på FB.

