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Ø-GRUPPEMØDE 28. JANUAR 2020
1. Arbejdsweekend d. 6 - 8. Marts
Formål med arbejdsweekenden
● Kontrakt med Otto
● Kontrakt med Anders
● Stop af “vindtunnel”
● Aftale med købmand-er der lokale gårde vi/Hans kan købe fra?
→ Vi venter med opsætningen af vandvarmeren til opvasken.

2. Ticketmaster
Afbestillingspolitik (afstemningspunkt)
Nuværende regler:
Ticketmaster billetter kan refunderes 1 måned inden. Alle sager, som er anmeldt mindre end
en måned forinden, skal vurderes enkeltvis af den pågældende ø’s øgruppe, som suverænt
vurderer, hvorvidt deltageren/deltagerne kan få refunderet et beløb (hele eller dele af det fulde
beløb).

Forslag til afstemning:
-

-

Vejlø refunderer billetprisen (i løbet af oktober) hvis en deltager anmoder om det inden
billettens start-dato (uanset årsag - der skal ikke begrundes til refusionen).
ER man mødt op på lejren, giver vi som udgangspunkt ikke penge tilbage. Ønsker man
alligevel at refundere en del af billetten (1-6 dage), kan man skrive til Vøjlø’s kontaktmail, kontakt@vejloeoelejr.dk, hvorefter Øgruppen vil tage sagen op til første møde
efter lejrens afslutning.
Møder man hverken op på lejren, eller anmoder om refusion rettidigt, kan man
ligeledes skrive til mailen, kontakt@vejloeoelejr.dk, hvorefter Øgruppen vil tage sagen
op til første møde efter lejrens afslutning.

Afstemning:
Enstemmigt “for”.
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3.
●
●
●
●

Mailadresser + ansvarsposter
Kontakt@vejloeoelejr.dk → Amalie
Kasserer@vejloeoelejr.dk → Marianne
Ticketmaster@vejloeoelejr.dk → (Julie)
Instagram@vejloeoelejr.dk → Mika

4. 50 Års Jubilæum i 2021

Jubilæets tidslige rammer
Kalender-placering - hvornår skal jubilæet ligge?
Integreret i sæsonen (som en del af en sæson-uge  uge 29)
Særlige overvejelser:
● Er der en uge, der vil kunne holde til at laves til jubilæumsuge? → Uge 29-teamet har sagt “ja”.
● Hvornår har folk bedst mulighed for at komme?  efter uge 27 og før uge 31
Varighed - hvor længe skal jubilæet vare?
Der ar en bred enighed om at lave en jubilæumsuge i uge 29, 2021. Der er derfor mulighed for, at
”Scenen Er Din”, som de faste deltagere kender den, skifter udtryk i det ene år.
Jubilæumsstyregruppen
Formål
At planlægge Vejlø Ølejr 50-års jubilæum, som finder sted i 2021, inden for de af Øgruppen udstukne
rammer (tidslig placering, varighed, og budget).
Opstart
Evt. inden sommer med planlægningskickstart umiddelbart efter sæsonen 2020.
Samarbejdet og kommunikationen mellem styregruppen og Øgruppen
● Der skal laves aftaler for, hvordan styregruppen kommunikerer med Øgruppen, samt i
hvilket omfang Øgruppen skal involveres i planlægningen.
Styregruppens form/struktur
● Der bør være en for-person i styregruppen, som har det samlede overblik.
Økonomi
Budget
Forslag til budget-inddelinger kunne være:
5. Totalbudget
6. Styregruppens budget (dette kræver selvfølgelig at vi ved, hvad styregruppen skal stå for, og
hvilke udgifter de kan ’støde på’.
7. Særskilt budget til hver af ugerne til at markere jubilæet som et selvvalgt gimmick i løbet af
ugen.
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5. Næste møde: 2020.04.04

