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Ad. 1)

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Morten
Referent: Malene
Ad. 2)

Beretning fra ø-gruppen
Malene oplæste beretningen!
Efterfølgende svarede vi på spørgsmål vedr. ”anmeldelsen”
Og det bliver bedt om at lægge beretningen på nettet.
Ad. 3)

Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2018
Marianne Melby gennemgår regnskabet
Med de vedtægter vi har i dag er det umuligt at lave en konto.
Uge 28 halter lidt - det skal vi arbejde for.
Tine Wagner er extern revisor og kommer og reviderer Marianne Melby er offieciel RF, Kjeld er første
revisor og er med på sidelinjen ift regnskabet hele tiden.
Herefter blev der en lang snak om De nye vedtægter og evt. forenings-stiftelse
Regnskabet blev herefter godkendt - med et par små justeringer.
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Ad. 4)

Evaluering af sommerens uger
Uge 27: Oplæsning af Jaspar
1. mail: Ny person skriver: God hjemmeside. Alle er lidt igangsættere - alle må selv tage initiativ.
2. mail: Fra ung: Godt nyt køkken! Løsning på hængekøjeproblemer. Fast brødbager! Rettede op på
”uansvarligt bål”. Igangsætterne var ikke så engagerede - der mangler nogle til at tage imod de nye! Det
virker ikke så godt at være ny på ø-lejren.
Dette afføder en snak om det at være ny! Hvordan får vi informeret de nye på forhånd?
Der er forslag om: Skilt ved bådbroen, Printvenlig side på hjemmesiden til nye, Man kan melde sig til om
man vil modtages af en person.
Vigtigt: at formidle at ”alle er igangsættere”. Aller velkommen til at byde ind med aktiviteter!

Uge 28: Ingen tilstede fra uge 28.. Uge 28 er en lille uge… Vi vil rigtig gerne have flere. En idé kunne være
at kalde det for ”familie-uge”. Plus at vi skal lave noget mere PR

Uge 29: Personlig holdning fra ugedeltager: ”Scenen er din: Fedt at være med i det fællesskab”. Fra anden
deltager: Lidt ærgerligt at ugen starter med for få og slutter med ”for mange”
3. deltager: ”den bedste ø-lejr-uge nogensinde”

Uge 30: Vi skal være obs på ”den nye ungegruppe”. God plads i teltene. Ros til aktiviteterne. Meget
forskellige typer af aktiviteter.
Ønsker: Ny gruekedel, flere padler til kanoer. Knive er i børnevenlig højde men kopperne er ikke (kunne
man bytte). Mangler skabsplads. WC-brætter og lakeret Missoire
Kommentar: Indkøbt til mere hyldeplads
Ad. 5)

Indkomne forslag:
Gæster i Ø-lejren:
Vi drøftede Finns forslag omkring gæster, som lød således (han blev desværre syg på dagen):
Gæster i Ø-lejren.
Da der ikke i ø-lejrbevægelsen findes et begreb der hedder gæster på en Ø-lejr, vil jeg gerne have dette
emne diskuteret på øvalueringen, da den nuværende praktisk, hvor alle der ikke er på Ø-lejr kan være der
som gæster, ikke synes at være i overensstemmelse med ø-lejrbevægelsens vedtægter.
Da Ø-gruppen er forvaltere af ø-lejrbevægelsens midler og ikke ejer af midlerne finder jeg det vigtig, at ølejrbevægelsens vedtægter overholdes i forhold til Vejlø Ø-lejr fremtidige eksistens.
I fald der er en stemning, på øvalueringen, for, at personer der ikke er tilmeldt Ø-lejren kan være der som
gæster, stiller jeg forslag om at det pålægges den nye Ø-gruppe, at få bekræftet at en sådan
forretningsgang kan godkendes på det først kommende repræsentantsmøde i ø-lejrbevægelsen.
Finn Nielsen
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Det er korrekt, at der ikke står noget i vedtægterne vedr. gæster i lejrene og derfor har det været op til den
enkelte lejr at beslutte hvilken holdning Ø-lejren har til dette. Forgangne ø-grupper på Vejlø har praksis og
enighed om, at man kan købe en gæstebillet for at komme og spise med os og det koster så en "dagskost"
og beløbet svarer til det beløb ø-lejrdeltagerne betaler pr. døgn til kost ud af det samlede beløb pr.
overnatning. For 2018 er der købt 20 "dagskost billetter".
Vejlø ø-gruppe har taget sagen op på KOO møde den 1. september, da vores vedtægter ikke rummer
vejledning omkring dette. Her viser det sig, at de andre øer har præcis samme praksis og derfor fortsætter
Vejlø også med dette og beder om respekt for beslutningen.
Herudover kan RF og IG invitere gæster til spisning, typisk til "festaften" og de inviterede spiser og deltager
gratis.
Den kommende ø-gruppe vil også svare Finn pr. mail, da han ikke var tilstede.

Ad. 6)

Valg af regnskabsfører
Marianne Melby vælges som Ø-regnskabsfører, Og Kjeld Petersen er med i baggrunden til at lave regnskab.

Ad. 7)

Valg af ny ø-gruppe
Sebastian Jørgensen, Morten Tybo, Magnus Pihl, Jaspar Strømgren, Mika Mastrup, Malene Hegnelt,
Maibritt Elmeland og Amalie Melby genopstiller og vælges.
Desuden vælges Tilde Stawski og Jaqline Stawski til ø-gruppen via medbragte fuldmagter - Velkommen til.
Ad. 8)

Evt.
Til orientering fra Nete:
Der er lavet en ansøgning til friluftsrådet vedr. redningsveste og bokse til materialer til stranden.
Spørgsmål fra Tine:
Hvor meget vil vi ”investere” i vand-aktiviteter.
Svar: nu har vi investeret meget i lejren, nu vil vi investere mere i vand
Spørgsmål fra Marianne:
Er ø-gruppen for lukket? Begivenheder er ikke åbne nok - forslag: spil med åbne kort, men vær realistisk. Fx
ifb forlejr: ja, vi kan bruge dig! Det er seriøs arbejdsweekend - evt. man betaler selv transport?
Evt facebook-gruppe - eller noget?

Vi afsluttede og ryddede op fælles. Tak for et godt møde.
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