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Ø-gruppemøde
11/8-2019
Tilstede: Morten, Maibritt, Sebastian, Jasper, Malene

1) Sommerugerne
a. Ekstraordinær på ugerne
i. Uge 27: Positiv stemning - mange nye eller (gamle, der ikke kom) - der var 18 som
”plejer” som ikke kom - mange nye var positive.. Morten købte mad til de første
par dage… (måske et obs/opgave på forlejr?)
ii. Uge 28: Større succes end de havde turde håbe på… Klage: - læst op.. de beder om
penge tilbage.. Vi ønsker ikke at give dem pengene tilbage.
iii. Uge 29: alt gik godt - men lidt mere ”styring”.
iv. Uge 30: Mange mennesker - alt gik godt! Megafon! - ønsker åbningstider i RF
b. Vandski: sløjf vandskiikoner på hjemmesiden - behold ”sejlsport”
c. Ny Uge 31 i 2020: Uge 31 kommer til at hedde ”Krea og Bold”!
d. Madbudget - hvordan overtager man fra ugerne? - hvad skal der være ”inden”?
i. Skal man overtage fra hinanden? Skal man ”købe” af hinanden? - Pkt på næste øgruppemøde (hvor kassereren er med)
2) Vejlø-grill:
a. Jasper vil ankomme kl. 16.00 - Det holdes ”i midten af Hørsholmgade”
b. Jasper køber kul mm.
c. Jasper starter grill op, så de er klar kl. 18.00.
3) Øval/gensyn
a. Kl. 14.30
b. Sebastian sørger for øl/vand/cider (og for salget)
c. Morten sørger for trøjer
d. GPS-børn! - Malene laver løb
e. Maibritt køber ind
f. Malene skriver sedlen
g. Maibritt og Malene bestemmer menuen.
h. Sebastian og Jasper tager gerne instrumenter med.
i. Morten laver beretning sammen med Jasper
j. Malene står for SØB - kort!
k. Sebastian er ordstyrer!
l. Malene laver dagsorden!
4) Lister
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stoffri lejr! (bortvisningsgrund)
2 info-tavler - lister..
Regnskabsfører-bunkeren skal være ”et andet sted” - og evt. have åbningstider
Laminerede lister på postbåden - eller på ”stranden”.
Ærgerligt at folk ikke ”passer” på tingene… info om det!
Måske lave ”ugekasser”
”spørg mig” t-shirts
”Vi synes det er et problem” - at folk ikke rydder op efter sig!
Måske lidt sarkastisk: ”husk at ryd op - også efter dit barn”

5) T-shirts:
a. Sebo får refunderet sit udlæg.
6) Økonomi:
a. Regnskabsprogrammer..
7) Rep: Hvem deltager?
a. Malene, Maibritt, Morten, Marianne Melby (evt - som lytter), Jasper, Sebastian (måske)
8) Ny forening:
a. Vi skal have ansøgt! - Gøres på næste møde…
9) Julefrokost?
a. Hvad gør vi? (overvejelser skydes til næste møde)
10) Øgruppen
a. Når man melder sig til ø-gruppen, skal man kunne lægge et 110 % engagement. Kan man
ikke yde 110 %, men stadig ønsker at bidrage med at udføre arbejdsopgaver (til
arbejdsweekend, med markedsføring, hjemmeside, andet…) uden at deltage til møderne
(og dermed uden at være en del af Øgruppen), tager Øgruppen imod dette med kyshånd!
11) Glemte sager:
a. Glemte sager bortskaffes først på forlejr.
b. I år blev efterladte genstand af umiddelbar værdi lagt til side (og ikke bortskaffet).
12) Både:
a. Vi kan ikke administrere at folk tager over Lindelse via ’venne-aftaler med ikke-Vejlø-både’.
b. Vejlø-båden sejler kun i lejr’ens interesser - fx grej og skrald (evt. personer med grej og
skrald, og som skal på efterlejr)
c. Båd-nøglen skal ligge i RF-skabet
13) Opfølgning på efterlejr
a. Morten spørger…
14) Madbudget - Diskussionen udskydes
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15) Næste møde:
a. Søndag d. 6. oktober 2019 kl. 12.00… (Evt. hos Sebastian)
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