Øgruppemøde: 7/10-2019

Referat af Øgruppemødet søndag d.
7/10-2019
1. Tilstede
Morten, Maibritt, Jasper, Sebastian, Julie, Marianne, Malene
Fravær fra: Pernille, Mika, Jaqline, Tilde, Amalie
2. Referent/ordstyrer
Malene/Julie
3. Præsentation af Øgruppemedlemmerne og deres fokuspunkter
Morten er valgt ind i øgruppen på sit femte år. Ift. fokusområde går han gerne i front inden for det
praktiske arbejde – hér tænkes især på forlejr, båd, kontrakter med Vejlø, købmanden og
postbåden. Derudover ønsker Morten at være aktiv ved årets repræsentantskabsmøde (repmøde).
Maibritt er valgt ind i øgruppen på sit tredje år. Hun står gerne for kontrakter med kommunen og
affaldssystemet samt at få udarbejdet brand-oversigter til ølejren. Derudover ønsker hun at være
aktiv ved byggeweekend, forlejr mm.
Jasper er valgt ind i øgruppen på sit femte år. Han står for de tekniske arbejdsopgaver – hér tænkes
især på opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden (både www.vejloeoelejr.dk samt tekster til
parably-hjemmesiden www.oelejr.dk), Ticketmaster, telefon-abonnement og generelt teknisk
support! Derudover er han aktiv ved årets Rep-møde.
Sebastian er valgt ind i øgruppen på sit femte år. Han deler gerne frontpositionen med Morten ift.
praktisk arbejde – hér tænkes ligeledes på forlejr, båd, kontrakter med Vejlø, købmand og postbåd.
Derudover deltager han gerne til rep-mødet
Marianne er Øgruppens regnskabsfører (med hjælp fra Kjeld). Hidtil har hun som ikke været et
’mødepligtigt’ eller stemmende medlem i Øgruppen, dog kan dette blive ændret i år, da
vigtigheden af et medlem med økonomi-/budgetindsigt stiger i takt med, at vi (formentligt) bliver
en forening.
Malene er valgt ind på sit tredje år. Hun har fået/taget sekretær-rollen og står især for regneark og
strukturer. Derudover er Malene frontkvinden indenfor vedtægtsarbejdet. Malene deltager
desuden gerne på repmødet og på diverse ølejrforberedende weekender op til sæsonen.
Julie er én af Øgruppens to nye medlemmer (dog har Julie været en del af Øgruppen for nogle år
tilbage, og der er derfor snarere tale om et herligt gensyn oven på en Øgruppe-pause). Julie er indtil
videre åben for diverse arbejdsopgaver og deltager gerne ved arbejdsweekend, forlejr mm. samt at
tage tjanser ift. arrangering af årets events!
Pernille er Øgruppens andet nye medlem. Hun havde desværre ikke mulighed for at deltage ved
første møde, men vi glæder os til at byde dig velkommen og høre, om du har nogle
præferenceområder i øgruppe-arbejdet.
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Amalie er Øgruppens ubestridte erfarne rotte og er valgt ind på sit syvende år. Hun er
kommunikationen udadtil og besvarer diverse henvendelser på både telefon og mail.
Mika er valgt ind på sit fjerde år. Sammen med Magnus (som netop er meldt ud af Øgruppen, men
stadig arbejder frivilligt on-the-side) står hun for markedsføring og PR.
Jaqline er valgt ind i Øgruppen på sit andet år. I sit første år var hun Øgruppens alt-muligt-mand og
fortsætter formentligt i samme spor.
Tilde er valgt ind i Øgruppen på sit andet år. Ligesom Jaqline var hun Øgruppens alt-muligt-mand og
fortsætter formentligt i samme spor.
4. Google Drive som fildelingsværktøj – og mini-kursus heri.
Vi er enige om, at Google Drive er ’skyen’ hvori vi gemmer, samler og organiserer Øgruppens
dokumenter. Til næste møde vil samtlige af øgruppens medlemmer have kigget rundt på Google
Drive for at forstå systemet. Jasper er til rådighed som hotline.
5. Diskussion af kommunikationen indadtil ( hvornår bruger vi øgruppens Facebook-gruppe? Hvornår
bruger vi øgruppens Facebook-chat? Hvornår snakker vi direkte til det relevante øgruppe-medlem, i
stedet for at involvere alle? Og hvornår venter vi med beskeden til et næste møde?)
Efterhånden har Vejlø + Øgruppen en række kommunikationsplatforme – de listes hér med hver
deres formål:
Eksterne platforme:
Hjemmesiden www.vejloeoelejr.dk benyttes som envejskommunikation fra Øgruppen og
igangsættere på de forskellige uger. Alle vigtige, officielle informationer skal være at finde hér.
Facebook-gruppen ”Vejlø Ølejr” benyttes som flervejskommunikation, hvor medlemmer af
øgruppen kan give informationer til Vejløs deltagere, mens deltagere internt kan kommunikere.
Alle vigtige, officielle informationer skal være at finde hér.
Interne platforme:
Facebook-gruppen ”Ø-gruppen” er Øgruppens kommunikation indadtil. Hér drøftes dagsordener,
status på arbejdsopgaver, og der kan sågar stilles spørgsmål og træffes beslutninger, hvis der ikke
kan ventes til næste møde.
Grundet overvældende meget kommunikation i løbet af sommeren, har Øgruppen opstillet nogle
retningslinjer, som kan mindske kommunikationsstrømmen og dermed gøre den lettere mere
overskuelig på den interne gruppe:
1) Kan et spørgsmål vente til næste møde, så vent.
2) Kan man få svar på et spørgsmål ved at spørge et enkelt øgruppemedlem i en privat
messenger-besked gøres dette.
3) Skal alle mand høres, og kan det ikke vente til næste møde, benyttes Facebook-gruppen
”Øgruppen” – Spørgsmål til andre emner i kommentar-sporet er hér no-go.
Messenger-gruppen”Ø-gruppen” er ligeledes kommunikation indadtil, men af mere hyggelig
og/eller uvigtig karaktér. Vigtige emner diskuteres ikke hér.
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Facebook-Begivenheder for Ø-gruppe-møder er et nyt initiativ for lettere at kunne se, hvilke
medlemmer der kan deltage, og hvilke der ikke kan. Heri kommunikeres der kun om det
pågældende møde, og kun op til mødet.
Google Drive er ikke en kommunikationsplatform, men en fildelingsplatform, hvor alle Øgruppens
medlemmer har adgang til. I forbindelse med præsentation af dagsorden og godkendelse af
referater linkes der i Facebook-gruppen til Google Drive, hvori disse (og flere) filer vil være lagt op
og organiseret. Jasper er organisator af Google Drive.
6. Graden af åben/lukket kommunikation udadtil (udadtil = Vejlø's Facebookgruppe + hjemmesiden)
I de sidste år har kotumen været, at Øgruppen har lagt referater for øgruppemøderne op på
www.vejloeoelejr.dk, så snart referatet ar godkendt – uden yderligere orientering heraf. Det er
besluttet, at vi i den kommende sæson også laver et opslag på Vejlø’s Facebookgruppe, hvori der er
et link til referat-siden. Dette gøres for at orientere Vejlø’s deltagere om, hvornår der kan læses om
Øgruppens aktuelle emner samt følge med i beslutningsprocessen.
7. Forventningsaftstemning omkring mødekultur
Vi ønsker at der er bedre mødedisciplin, og forventer at øgruppens medlemmer høj-prioriterer
ø-gruppe-møderne. Øgruppen er desuden meget åbne for at man kan bidrage ’on the side’ uden at
være et mødedeltagende og beslutningstagende medlem.
Opstramningen af mødedisciplinen bliver især vigtig fra i år, eftersom der i den kommende
forening’s vedtægter gælder, at en vis andel af den samlede Øgruppe skal være tilstede for at der
kan træffes beslutninger til et Øgruppemøde.
Vi regner med at vi p.a. afholder 6-8 møder.
8. Evaluering af Øvaluering/Gensynsweekend
Øvaluering som gensynsweekend
Øgruppen anser ikke fremmødet som nok til at gentage eventet efter samme opskrift til næste år.
Det er drøftet at holde et udgiftsneutralt event til næste år - evt. hjemme hos Malene (med
øvaluering, sammenskudsgilde og mulighed for overnatning)
Øvalueringens indhold
Generelt set var mødet positivt! De fremmødte virkede generelt tilfredse, og ligeledes var
beretningerne.
Det er drøftet, at der kan laves en mere aktiv invitation til ugerepræsentanterne, så de er 100 %
klar på hvor og hvornår mødet finder sted, og hvad deres opgave lyder på. Det skal dog nævnes, at
Uge 28 netop gjorde dette i år (som eneste uge), men at deres uge-repræsentanter var de eneste,
der ikke dukkede op…
9. Ny forening – vedtægter
Vedtægtsrettelser fra Koo kommer snarest. Når rettelserne modtages, indskrives de i
vedtægtsforslaget, som medtages, når Vejlø Ølejr afholder en ekstraordinær øvaluering d. 10. nov.,
hvor de endelige foreningsvedtægter godkendes.
10. Status på Sæsonen 2020
Temaer, Igangsættere (IG) og Regnskabsførere (RF)
Uge
Tema
RF

IG
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27
28
29
30
31

Familieuge
Ungeuge
Scenen er din
Krop og sans
Krea og bold

Heidi
Tobias og Magnus (Julie)
Trine og Jovan
Tine
Malene, Majken

Tas og Pernille
Jasper og Sebastian
David og Søren og Finn (=2)
Bo
Jens og Anne

Det er besluttet, at der tages fat i de RF’ere og IG’ere, som mangler en makker, for at høre, om de
selv har aftaler eller præferencer til med-regnskabsfører/-igangsætter.
Ugetekster.
Jasper indkalder tekst fra IG’erne til uge-tekster!
Deadline er 15. december
Facebook-grupper til de enkelte uger
I sæsonen 2019 havde uge 27, 28 og 30 en Facebook-gruppe til at kommunikere om alt fra at
spørge om lift til øen til at dele billeder efter ugen. Dette gøres igen for sæsonen 2020. Øgruppen er
opsat på også at få en facebook-gruppe til uge 29, hvilket Julie er primus-motor på.
Malene laver desuden en facebook-gruppe til den nyopstartede Uge 31, hvor hun selv er RF.
11. Hjemmesiden
Jasper har udarbejdet den nye hjemmeside www.vejloeoelejr.dk. Argumentet for (igen) at lave en
helt ny bunder i en række begrænsninger i det gamle hjemmeside-builder-system, der gjorde, at vi
måtte gøre brug af en masse manuelle koder. Det nye system gør kun brug af ’drag and drop’,
hvilket gør det lettere at håndtere og (vigtigst af alt) gør det muligt at overdrage til andre i
fremtiden.
Den helt nye feature på den nye hjemmeside er Vejlø’s Billedgalleri.
12. Julefrokost
Øgruppen sigter efter at afholde julefrost lørdag d. 11. januar. Datoen er dels valgt for ikke at
ramme ind i øvrige julefrokoster, og dels for at give en smule længere forberedelsestid.
13. Repmødet d. 15.-17. november
Fra Øgruppen deltager:
Maibritt
Malene
Morten
Jasper
Julie
Mika
Marianne
14. Næste møde
Tirsdag d. 10. december 2019.
Punkter til dagsorden:
● Årshjul/opgaver
● Jubilæummet 2021
● Økonomi
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Status på redningsveste

