Ø-gruppemøde

27. maj 2019

Til stede: Maibritt, Mika, Morten, Amalie, Sebastian, Jasper, Magnus, Malene
Meldt fra: Jaqline, Tilde
1) Evaluering af Byggeweekend
a. Alt hvad der kunne gå galt gik galt!
b. Vi skal have købt en græsslåmaskine, benzindrevet…. max 3000 kr.
c. Ønske om ny egen båd til Vejlø Ølejr
i. Lidt delte meninger: Begge synspunkter inkluderer et køb af en Sander500 - men
’A’ vil købe med lille motor, og ’B’ vil købe med stor motor.
ii. Løsning: Vi bruger sommeren til at tænke over hvad der er bedste løsning… Besluttes på første øgruppemøde i august/september.
iii. I år bruges den lille røde til skrald - med Mortens motor på!
iv. Hvis vi ikke har en plade tilbage, så SKAL der købes en!
2) Hvem kommer på forlejr 1?
14. juni-16. juni: Maibritt, Kris, Malene, Jens, + børn. (evt. Sebastian), plus et par tilmeldte på
facebook. Plus Lasse. Plus nogle ekstra.
3) Hvem kommer på forlejr 2?
21.-23. juni. Morten + ungerne - Jasper, Magnus, (evt. Sebastian), plus nogle ekstra.
4) Regnskabskursus, hvornår og hos hvem (Marianne Melby) MobilePay ?
a. Vi dropper MobilePay
b. Marianne holder RF-kursus hos sig - gerne en hverdagsaften (tirsdag eller torsdag)
c. Marianne og Kjeld reviderer rf-bogen - Malene har læseret inden udsendelse!
5) Facebookgrupper:
a. Malene laver facebook-gruppe for uge 27 også - og sætter IG’er + RF’ere på som admin.
6) Ø-gruppen næste år:
a. Hele ø-gruppen overvejer at genopstille.
b. - vedtægter: Måske skal ’Udvalg’ indtænkes.
7) Manglende investeringer til sommeren:
a. Et køleskab med glaslåge - Set i Holte til 1500 kr.
b. Spil - budget: 3000 kr. (Hint, Hint), Stratego x2, Backgammon x2, Ludoquiz, TP-nyt! Partners
x6
c. Køb nogle kasser! Aktivitetskasser (fælles) + ugekasser (på loftet)! - aktivitetsvæg!
d. Leg og bordtennis - 5000 kr. - bestilles efter forlejr1 og bedbringes til forlejr 2… ift
instititionsbat - prøv evt. Cado - eller Søren Søgaard. - speleksperten.dk
e. Mangler presenninger til under telt (bundpressenning). Til de 2 nyeste telte.
f. Taget på hesteskoen: Noget brandhæmmende…. 12500 ,- ( skal være grå - ikke for mørk).
g. Hvis forlejr1 går godt! Så kan der bestilles materiale til at bygge nyt gulv i service-området!
h. Pagaj’er - find ud det på forlejr1 og bestil til forlejr2.

8) Status situation efter 1. Maj
a. Amalie har taget resten af brochurerne med - det var lidt sløjt fremmøde… Når vi tager det
op næste år - så er det vigtigt at påpege, at man er der for at dele flyers ud! - Lav gode
aftaler/forventningsafstemning inden (og sig til hvis der er ændringer)! God idé med skilt
med ø’en (kort-agtigt).
9) Nye redningsveste:
a. 65 veste:
b. 10-20 kg - 10 stk
c. 20-30 kg - 19 stk
d. 30-50 kg. 19 stk
e. 50-70 kg. 10
f. 70-100 kg. 5
g. 100-130 kg. 2
10) Et møde før opstart 🙂🙂 gennemgang af ny forening
a. Gennemgang af ny forening: den tager vi på første møde i august!
11) Forlejr: Shelter og tag er 1. prioritet. Slå ovn til og sæt 1 telt op. Gasblus plus køleskab.
a. Bænke, begynde mm.
b. Køb en rød totaks-benzin (motorsav)… 2stone (er vi i tvivl så bag Anders garagestikkontakt). Ny parkering: Ved militærjeep… - når du ikke kan se det hus længere… der!
12) Efterlejr
a. Weekenden umiddelbart efter uge 30. dvs fra lørdag til søndag!

