Dagsorden Ø-gruppe-møde d. 7. januar 2018
Deltagere: Amalie, Morten, Mika, Magnus, Sebastian, Maibritt og Malene
Referent og ordstyrer: Malene
1) Årshjul og opgavefordeling i arbejdsark
· Vi har lavet årshjul og opgavefordeling
2) Økonomi
· Status - Vi er fint med.
· Regnskabssystem - Vi fortsætter med systemet fra Kjeld, med enkelte rettelser.
· Regnskabsførerkursus - Amalie laver en indkaldelse i løbet af foråret til et kursus Malene kan godt lægge hus til!
· Mobil betaling/nets - terminal - Ny terminal indkøbes, som vi også kan tage med på fx
julefrokost mm.
3) Tilladelser og aftaler
· Maibritt står som tovholder herfor (koordinerer med Morten)
4) Møder og referater
· Rep-mødet → referat givet mdt.
Vi har fået 30.000 til nyt telt
Ungekategorien er kommet tilbage (15-25 år)
·

Koo-møde: (der var møde d. 6. januar)
Referat givet mdt. Amalie deltog. - Vigtig info vedr. forsikring.
Der er møde i vedtægtsudvalget d. 4. feb. - Malene tager med, hvis hun kan.

5) Kommende lejr 2018
·
Planlægning af aktiviteter og pengeforbrug op til årets lejrstart.
Der planlægges med 2 arbejdsweekender + en forlejr og en for-forlejr. Sebastian og Morten
står som primus-motor på det.
arbejdsweekend. evt. i kr.himmelfarts-ferien! (10.-13. maj)
For-forlejr (uge 24 - 15.-17. juni
Forlejr: (uge 25 - 22.-23. juni)

Hvad skal laves:. - ud over understøtning af og tag på anden del af hesteskoen og
overdækning af opvask .. fra hesteskoen (Morten og Sebastian) - så : Spil og kreating Malene står for at kigge det igennem
Hængekøjer og brædder til en ny relax-zone mellem gården og lejr’en. Sebastian
undersøger med pris osv.
Ugerne: Vi mangler at få styr på de sidste uger - og der ventes stadig på tekster fra enkelte
af ugerne.
6) Kontrakter:
·
·
·

Ø’en
Postbåden
Købmand
Sebastian og Morten står for den

7) Årets kalender
Amalie sørger for at kalenderen er opdateret.
Bestilling af lokale til næste års julefrokost? Følerne ude for et lokale i KBH
8) PR
·
·

Hjemmeside - Status? - Jasper står for den. Den opdateres løbende.
PR-arrangementer: Vi vil deltage på 1. maj.

Markedsføring:
Magnus og Mika står for den.. de har masser af gode idéer.
De vil starte ud med en spørgeskemaundersøgelse.
9) Næste møde?
18. marts. 2018 kl. 16.00 - i Køge
10) Evt.
T-shirt og trøjer: Vi vil lave en t-shirt (+ evt. hoodie) med logo… som kan købes (Malenes
mand Jens laver udkastet til… og sender det videre til Sebastian, som har en trykkerkontakt)

