Dagsorden OG referat Ø-gruppe-møde d. 18. marts 2018
Deltagere: Sebastian, Amalie, Maibritt, Magnus, Morten, Malene
Referent og ordstyrer: Malene / Amalie

1) Økonomi
Regnskabssystem - Fortsætter med Kjeld - skal lægge det nye ind med unge/voksne/børn på indmeldelsesblanketterne skal der skrives i hjørnet - “jeg er godkender at mit navn mm
opføres i register”
Regnskabsførerkursus - afholdes d. 27. maj kl. 12.00 i Sydhavnen. Amalie indkalder til møde
Mobil betaling/nets - status - vi overvejer nu at skifte til “zip” - Morten fixer det!
2) Tilladelser og aftaler
Ansøgninger? – kommunen? Andre? Tilladelse hos Kommunen. (brandtilladelser)
Bestilling af containere/skraldespande + brandtilladelse
status – Maibritt har styr på det! :D
3) Møder og referater
Vedtægtsudvalg (Malene var til møde d. 4. feb 2018)
Referat: Malene gav mdt. ref
Koo-møde: (Morten var til møde d.10.marts 2018)
referat: Morten gav mdt. ref
Næste Koo? 5. maj 2018 - hos Gro
4) Kommende lejr 2018
Planlægning af aktiviteter og pengeforbrug op til årets lejrstart.
Arbejdsweekend: i kr.himmelfarts-ferien! (10.-13. maj) = Maibritt + Sebastian + Morten +
Kris + Jens + Amalie
For-forlejr (uge 24 - 15.-17. juni): Morten, Sebastian, Mika, Amalie, Maibritt, Magnus,
Malene,
Forlejr: (uge 25 - 22.-23. juni): Morten, Sebastian, Amalie, Mika
Er der styr på IG og RF for ugerne (og hvad er overskrifterne)
Hvad gør vi med uge 31? - Vi lukker ned for i år - med mindre…. (opslag på facebook – vi
håber på at nogen melder sig i sidste sekund)... der skal gøres noget arbejde for næste år..
(PR-udvalget sørger for en idé-kasse)

Uge IG

RF

Tema

27

Mika, Melanie

Amalie Melby, Julie Wagner

Familieugen - Kreativitet - beskrivelse er sendt

28

Peter + ven

Michael Mahler , Barbara Jessen

Beskrivelse ude

29

Søren, David og Finn

Trine Vistisen, Jette Jensen
Mika (evt - som føl)

Scenen er din

30

Jens Rasmussen, Bo Hansted

Tine Karrebæk, Malene Hegnelt

uge for alle med snit og krop - beskrivelsen er sendt

31

Idé om noget med single+ Eller andet for en gruppe.
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5) Kontrakter:
Ø’en, båden, maden. Sebastian og Morten

6) PR
Hjemmeside - Jasper opdaterer løbende.
Anden PR - Mika og Magnus laver forskellige tiltag – flyers, facebookting og undersøgelse.
1. maj. (tirsdag): Malene, Maibritt, Magnus, Morten, Sebastian og Amalie kommer.
Vi laver et lille hygge-event i vores t-shirts.. og deler flyers ud via en trækvogn
7) Årets kalender
→ Amalie opdaterer løbende og sørger for papirer/laminerede til ophæng på ø’en.
Bestilling af lokale til næste års julefrokost? (følerne ude vedr. lokaler i KBH eller måske at
leje en spejderhytte og lave en jule-tur)? - stadig følerne! Andre må gerne føle også!!!!
8) Evt.
T-shirt og trøjer: Jens har lavet udkast - sender til Sebastian
Forening:
Morten kontakter Lyø ift tekst - vi taler om at etablere en “Vejlø-forening” (etableres når de nye
vedtægter er vedtaget)
9) Næste møde? – hvornår? – skal nogle punkter skydes til det?
vi holder ikke noget “næste møde” - vi mødes 1. maj, over mail og til arbejdsweekenden.

10) Opgavefordeling i arbejdsark
Skal gøres synligt for alle i gruppen
• Se længere nede
Opgavefordeling:

Opgave

Hvem

Vedtægter ø-lejrbevægelsen
Tilladelser/ansøgninger
PR
Hjemmesiden
Bygge og ombyg
Forlejr/efterlejr
Regnskab
Kalender (opslag)
Kontakter (ø,båd,mad)
Julefrokost
Gensynshygge
Ugeaktiviteter
Rep-møder
Øvaluering
Koo

Malene
Maibritt
Mika og Magnus
Jasper/CarlEmil
Morten/Sebastian
Morten/Sebastian
Amalie + Malene
Amalie
Morten/Sebastian

Hvornår/hvordan?

mangler lokale - lø. 17. nov
Morten
Nørrebroparken 17. august
Morten (Amalie)
inden udgang januar
Øgruppen (helst min. 5) Ultiomo november 1 gang årligt
Øgruppen
sep. ultimo
Amalie
flere møder… giver mdt. ref.
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