Øgruppemøde: 10/12-2019

Referat til Ø-gruppe-møde tirsdag d. 10/12-2019
Dette møde er aftalt til d. 10. december 2019 kl. 17.00 (med mødestart kl. 17.30) hos Marianne Melby.
Slutter senest kl. 21.00.
Begivenhed på facebook!
1. Tilstede
Maibritt, Jacqline, Julie, Amalie, Jasper, Marianne, Malene, Morten
2. Referent/ordstyrer
Marianne/Malene og Julie
3. Punkter som vi skød fra sidst:
a. Evakueringsplaner
Maibritt fortæller, at “nogen” har fortalt, at der skal være skilte til anvisning af nærmeste
udgang i teltene. Maibritt står for at researche om dette - spørgsmålet er, hvilke specifikke
krav der findes?
b. Familiegaver
Vi har fået henvendelse fra en organisation fra Lolland, hvor de spørger om vi vil give
gratisuger til nogle familier. Vi vil gerne støtte dette til 2 familier og anbefaler ugerne 27,30
og 31.
c. Redningsveste
Vi har fået 64 stk., som står hos Lasse Mouritsen.
Vestene skal transporteres til øen og sættes i størrelsesorden i bådhuset for til sidst at
hænges op.
4. Ny forening - ekstraordinær øvaluering d. 10. nov.
- Nyt herfra: De var 3-4 deltagere, og de blev godkendt. Al materielt er overdraget til Vejlø Ø-lejr.
5. Rep-mødet og udmeldelse af ØB/optagelse i SØB
Omø, Skarø og Hjerk bliver i ØB og resten af øerne har meldt sig ud og blevet selvstændige
foreninger i SØB.
6. Kommende lejr
Status på IG’er og RF’er 2020
Uge
Tema
27
Familieuge
28
Ungeuge
29
Scenen er din
30
Krop og sans
31
Krea og bold

RF
Heidi + Rene
Tobias og Magnus
Trine og Jovan
Tine og Marie/Jes
Malene, Majken

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

1

Øgruppemøde: 10/12-2019

Jasper har indkaldt tekst fra IG’erne til uge-tekster!
Økonomi: indkøb, uge-kost-mure! - kontrakter, - alt dette tager vi på et møde! Marianne laver en
beskrivelse af ”hvordan er det i dag” - evt. holde et pre-møde! Jasper indkalder til doodle!
STORT PKT: Hvad er det endt med på mødet hos Marianne? - hvad gør vi smartest?
Forslag:
- Alle uger skal have en ‘startpakke’ med praktiske varer (ikke mad) som skal fyldes op til
næste uge. Marianne laver et bud på en startpakke.
- Har man fejlbedømt indkøbet og købt for store mængder af noget, kan man skrive det ned
som en note til uge regnskabet. Vi kunne evt. have en bog som alle ugerne kan skrive noter
i.
- Morten skaffer en kostbudget algoritme som han hørte om til rep-mødet fra en anden ølejr.
- Gas og kostkasser skal have sit eget separate regnskabsbon.
- Vi skal i øvrigt sikre os at vi ikke betaler pant for gasflaskerne og madkasserne flere gange
end nødvendigt.
Uge 29: Julie laver en uge 29-gruppe på facebook.! - Er den lavet? Ja!
Uge 31: Malene laver en facebook-gruppe - er den lavet? Ja!
Morten kan skaffe en gl vandvarmer, der er isoleret! den er skaffet og isoleret.
Forhandlinger med div:
Renovation - Maibritt: Evt. lås på skraldespandene.
Gården - Morten og Sebastian: Der skal aftales ift. genindførelse af uge 31
Postbåden - Morten og Sebastian: Evt. ny ejer af postbåden.
Købmanden - Morten og Sebastian: Der skal aftales ift. genindførelse af uge 31
Kommunen- Maibritt
7. Økonomi generelt
- 95.000 kr på vejløs konto + omkring 45.000 kr som vi får fra ØB.
8. Facebook-grupper
RF/IG-gruppe + uge-facebook-gruppen
IG og RF-grupper
Malene laver grupperne, når vi nærmer os.
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9. TicketMaster
Marianne har været til møde…
Hvad er smartest?
- Vi kan vælge at være med i ØBs Ticketmaster. Det betyder at de penge vi får derfra
kommer ind på deres konto
- Vi kan også selv oprette en konto og aftale med ticketmaster at det er med samme
opsætning som ØB har. Her vil vi få 90% af omsætningen direkte ind på kontoen. De sidste
10% holder ticketmaster tilbage indtil efter ø-lejren.
- Korrekturen er vigtig fordi det kan blive dyrt for os.
 Ø-gruppen er enige om at vi opretter en konto selv.
10. Hjemmesiden
Hvordan går det med den? - noget vi mangler?
- Vi mangler ugetekster
- Opdatering af billeder til uge 28
- Jasper vil prøve at sætte hjemmesiden op til at folk kan oploade billeder fra Vejlø til
hjemmesiden.
11. Arrangementer
Julefrokost: Julie (d. 11. januar)
- hvis ikke Julie kan finde et lokale, holder vi det hos Tine Wagner, med Julie Wagner som
primus motor.
- Der skal handles ind til baren.
- Der skal laves en quiz
- Mika, Simon og Jaqline vil gerne hjælpe.
- Der skal reklameres for festen på facebook.
1. maj?
- Maibritt undersøger om der er flere foldere
- Der ønskes et højere engagement end sidste år.
Forlejr/arbejdsweekends:
29.-31. maj
Pre-arbejdsweekend
Forslag:
- Vi tager til vejlø d. 6.-8. Marts og laver kant i køkkenet, båd og kontrakter. (kræver 4
mennesker) (vi skal finde ud af om dem der skal laves kontrakter med er hjemme på det
tidspunkt, det gør Morten)
- Vi tager til vejlø i uge 24 og 25 og lægger presenning på hesteskoen, laver shelteret færdigt
og sætter vandvarmeren op. (evt. graffitimaling i hesteskoen → budget og retningslinjer?)
En efterårs-arbejds-weekend:
Morten kigger i kalender og arrangerer! (har brug for 1-2 mere)
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Jubilæum
- Vi aftaler, at Jasper er hoved-tovholder og inviterer til et første møde - dem fra Øgruppen,
der kan og vil, deltager.
- Formålet med mødet er identificere nogle områder ift. jubilæet, hvor det giver
mening at påbegynde diskussioner/overvejelser og evt påbegynde disse.
Outcome’t af mødet præsenteres for hele Øgruppen til Øgruppemødet tirsdag d.
28. Januar, hvor der bidrages med yderligere input, som Jubilæumsudvalget kan
arbejde videre med.
12. Næste møde:
28, januar 2020.
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Idé til årshjul (fra sidst)
Ølejrårshjul

Måned

Aktivitet

September

Øvaluering 2019

Materialer Handling Deadline

Ansvarlig

Oktober
November/
December

Rep

15.-17. nov

December

Beskrivelser af
temaer uger

15. december Jasper

Januar

Postbåd, købmand +
Anders

i januar

Julefrokost

11 januar

Februar

Containere og
tilladelser

1. feb

Marts

Skitur

Morten/Sebo
Julie
Maibritt

Løbende PR
Trøjer

Sebo

April
Maj

1. maj
Arbejdsweekend

Morten/Sebo

Juni

Forlejr

Morten/Sebo

Juli

Ø-lejr

August

Efterlejr
”Vejlø grill”

September

Morten/Sebo
En fredag i
august

Øvaluering

Oktober
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November
December
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Idé til en opgavefordeling:

Opgave

Hvem

Vedtægter ø-lejrbevægelsen

Malene

Tilladelser/ansøgninger

Maibritt

Hvornår/hvordan?

PR
Hjemmesiden

Jasper

Bygge og ombyg

Morten/Sebastian

Forlejr/efterlejr

Morten
Sebastian

Regnskab

Amalie + Malene

Kalender (opslag)

Amalie

Julefrokost

Jaqline mfl

Gensynshygge

Morten

Ugeaktiviteter

Morten (Amalie)

Rep-møder

Øgruppen (helst min. 5) Ultiomo november 1 gang årligt

Øvaluering

Øgruppen

sep. ultimo

Koo

Amalie m fl.

flere møder… giver mdt. ref.

inden udgang januar
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