Øvaluering
lørdag d. 7. september 2019
Kl. 15.00-17.30

I den hemmelige hytte

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Valg af ordstyrer og referent
Beretning fra ø-gruppen
Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2019
Evaluering af sommerens uger
Uge 27:
Uge 28:
Uge 29:
Uge 30:
Oplæg: ØlejrBevægelsen (ØB)  Samvirket ØlejrBevægelsen (SØB) og Foreningen Vejlø Ø-lejr – en
gennemgang af bevæggrunden, processen og delresultaterne
Herunder et forslag til afstemning:
1) At ø-lejrens aktiviteter overdrages til foreningen Vejlø Ølejr, når vi i november træder ind i SØB
2) Kommende ø-gruppe ønsker mandat fra Øvalueringen til at færdiggøre og rigtiggøre de vedtægter,
der ligger for foreningen Vejlø Ølejr, så de stemmer overens med SØB’s krav. Der ønskes mandat til at
kunne inddrage eksterne interesserede i det arbejde.
Indkomne forslag:
Barbara: Ønsker en debat om ”vindtunnellen”, der opstår mellem opvasken og køkkenområdet – hvad
kan vi gøre?
Valg af ø-regnskabsfører
Valg af ny ø-gruppe
Evt.

Referat:
1) Valg af ordstyrer og referent
Malene referent
Sebastian ordstyrer
2) Beretning fra ø-gruppen
Jasper læser beretningen op
- Den vedlægges også dette referat
3) Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2019
Marianne gennemgår regnskabet
- Der også vedlægges
4) Evaluering af sommerens uger
Uge 27: Lærke oplæste evaluering. Som ny er det rart med noget ”skema”
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Uge 28: Beretning fra Frederik (25 år, 1. gang på Vejlø): Varm velkomst fælleskab + frihed under ansvar - ingen dagsorden (var dejligt): Konstruktiv
kritik: dem som ikke deltager (savner måske lidt mere håndfasthed). Julie:
vildt i en uge ”uden voksne” - det gik alligevel! Nye traditioner - fx
morgenmadshold. Måske kunne man dele nogen af opgaverne ud
Uge 29: Julie: Forløb ”som den plejer”. IG’erne har meget og kun fokus på
musikken. Heldigvis var andre gode til at sætte gang i ting. Nogle nye var kede
af ikke at blive vist rigtig rundt/velkommen. Svært at få folk til at ”tage
praktiske opgaver”. Stadig en fed uge - dejlige mennesker og musik til
lejrbålet.
Finn: Savner et emne mere i uge 29 til at facilitere de personer, der ikke var på
scenen er din mm.
Lærke: måske en igangsætter til ”de andre ting”
Måske annoncere mere om de aktiviteter, der er udover?
Julie: annoncere ”åbent” (at alle jo kan sætte ting i gang)
Uge 30: Steffen: ny i uge 30! dejligt med mindre sturktur.
Steffen har bedt folk kommentere på en seddel:
Bedre modtagelse af nye
- smart med regnvejr - for så kom man lidt tættere på hinanden..
Dum med opvask fra uge 29
Brandindstruks på opslagstavle
Ønsker opdateret og opfyldt førstehjælp (evt med kondomer)
Flere plastkasser
Tisserør – gravet ned - til at man kan tisse i - og det bliver ledt væk!
Steffen kommer igen - det er helt sikkert!
Andre ting fra uge 30.
Ift struktur: i annoncering kan det være smart at der er en ”ramme” - men
godt at den ikke er stram på selve ugen!
Telte med fortelt i nærheden af badehuset (børneafdelingen)
5) Oplæg: ØlejrBevægelsen (ØB)  Samvirket ØlejrBevægelsen (SØB) og
Foreningen Vejlø Ø-lejr – en gennemgang af bevæggrunden, processen og
delresultaterne
Malene havde lavet et interimistisk ppt. Og gennemgik hele forløbet – afbrudt
af spørgsmål, som det forsøgtes at svare på.
Ppt kan fremsendes – enkelte formuleringsfejl kan forekomme!
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Herunder forslag til afstemning:
forslagene blev redigeret på mødet så de kom til at hedde:
Skal der være en ekstraordinær øvaluering, hvor vi godkender vedtægterne og
hvor ø-lejrens aktiviteter overdrages til foreningen Vejlø Ølejr?
Dette er enstemmigt vedtaget
Kommende ø-gruppe ønsker mandat fra Øvalueringen til at færdiggøre og
rigtiggøre de vedtægter, der ligger for foreningen Vejlø Ølejr, så de stemmer
overens med SØB’s krav.
Dette er vedtaget!

6) Indkomne forslag:
Barbara: Ønsker en debat om ”vindtunnellen”, der opstår mellem
opvasken og køkkenområdet – hvad kan vi gøre?
FX en teltside at hænge på! - en wire…
Husk alle kan tage initiativer…
Måske det (at alle kan tage initiativer) skal annonceres lidt bedre, så det
ikke bare bliver øgruppens eller RF/IG’s problem?
ting der er problemer på ugen.. kan løses på ugen!
7) Valg af ø-regnskabsfører
Marianne vil gerne fortsætte med hjælp fra Kjeld!
8) Valg af revisor
I år er Cecilie revisor
9) Valg af ny ø-gruppe
Sebastian Visbech Jørgensen
Mika Mastrup
Jaqline Stawski
Tilde Stawski
Jasper Strømgren
Maibritt Elmeland
Morten Tybo
Malene Hegnelt
Amalie Melby
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Nye i Ø-gruppen
Pernille Hulebæk
Julie Wagner
(Marianne Melby – er med som Ø-regnskabsfører)
Magnus træder ud af Ø-gruppen! Tak for dit store arbejde – og vi satser på
fortsat at kunne trække på dig og dine gode idéer!

10)
Evt.
 Igangsætter søges til uge 30 – sammen med Bo!
 Der vil næste år blive opstartet en uge 31 – overskriften bliver noget i
retningen af: Krea & bold! Malene og Majken ønsker at være RF’er. Jens vil
gerne være IG’er (håber at kunne lokke Anne med – til tryk)
 Tas og Pernille ønsker at være IG’er i uge 27
 Igangsættere kan sejles fra Lindelse, hvis de har meget materiel med.
 Heidi ønsker at fortsætte som RF’er for uge 27
 Realistisk tidsplan ift øvaluering (der var sat 2 timer af – det tog 6!)
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Bilag 1 - beretning
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Bilag 2 - regnskab
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