Øgruppemøde Referat - 2017.05.26
1. Deltagere:
Morten, Lea, Lene, Carl-Emil, Jasper, Mika, Sebastian og Amalie
2. Google Drev

Relevante dokumenter øgruppen imellem, lægges op på google drev.
Referater vil tilmed lægges op på Vejlø Ølejrs Hjemmeside:
vejloeoelejr.dk/referatgalleri/
3. Reklame:
Flyers
Flyers uddeling til Sankt Hans ( 24. juni)
Der var desuden en snak om, at en ikke-tidsløs flyer ville være mere målrettet og sigende og
derfor mere effektiv.
Instagram
- Det er i gang med at blive startet op og det kræver tid:
“Vejloeoelejr” er under opstartning.
Hjemmeside-tiltag
Der forberedes op til at indsamle citater/videoer/billeder mm., som kunne være fede til
hjemmesiden.
- I afsnittet ”Om Vejlø” og “Første gang på Vejlø” arbejdes der på at få nogle fede
citater fra folk der er på Vejlø for at give teaser-indblik.
- Der bliver indsamlet materiale til hjemmesiden i uge 29, billeder, citater, små videoer
m.m.
Øvrige tiltag:
- Et ’’Hvem er øgruppen’’-afsnit
- Et billede af hver person og et par linjer om hvem de er.
- Der laves en side om Gården/Kiosken. Dette virker både som reklame og som et
yderligere indblik i, hvordan livet foregår på øen.
Facebook
- Der vil løbende laves opslag på Vejløs Facebook-gruppe om ugerne. – Keep up the
good work!
- Der er lavet reklame for alle ugerne - dette gøres igen

4. Regnskabsførere og Igangsættere
Der er styr på det, de sidste detaljer bliver der arbejdet på her til sidst.
RF uge 31: Morten er der til om torsdagen ca., hvor Melanie overtager derfra.

5. Brandslukningsudstyr
Der bliver købt de sidste småting, Brandslukkere bliver købt til sommerstart
6. Arbejdsweekend 19-21 maj 2017
Status herfor:
- Hesteskoen er blevet renoveret og har fået delvist fast tag
- Loungeen bliver lavet i de følgende uger
- Redningsveste: På øen er der 4 - Morten køber 10 nye til sommerstart
- Økonomien: Det har været en billig men produktiv weekend.
KREA bestilling
Vi får nøgleringe og kuglepinde.
Julefrokost arrangement
Øgruppen har et lokale til rådighed
Datoen bliver d.18/11, så det ikke lægges sammen med rep (som er d.11/12 november).
Kontaktpersoner over sommeren
Hvem skal RF og IG kontakte hvis der over sommeren på ugen er brug for det?
Sedler til sommeren
Årskalender – Mangler kun at bekræfte de sidste oplysninger om julefrokosten!
· Efterlejr – 11/8 12/8 13/8
· Gråbrødre – 18/8
· Ø-val – 2/09
· Gråbrødre – 18/8
· Rep – 11-12/11
· Julefrokost – 18/11
· Skitur – uge 12
· Forlejr – 15. - 17 Juni 2018 eller 22. - 24. Juni 2018
Budget - økonomistatus
Der er fin økonomi til de faste udgifter og evt. uforudsete udgifter.
- Udgifter til sæsonstart:
- Presenninger
- Redningsveste
- Opstart på ovnen
- Sejler-jolle - Der er højst sandsynligt ikke råd i år, men det undersøges (Morten), hvad
sådanne vil koste.
Regnskabsførerkursus.
Afholdes af Marianne Melby og Lea
Dato: 28 maj 11:00

Alle sedler til kurset er indsamlet og givet til Lea.

Næste møde:
(Ikke flere inden sæsonstart)

