Referat
Ø-gruppe-møde onsdag d. 3/10-2018
1. Tilstede
Maibritt, Sebastian, Morten, Jasper, Mika, Magnus, Marianne, Amalie, Jaqline, Malene
Fravær: Tilde
2. Referent/ordstyrer
Malene/Marianne
3. Præsentation af os alle og vores fokuspunkter?
Vi lavede en gennemgang af os selv og hvad vi hver især er gode til/står for.
4. Mødekultur
Møde inden rep.møde…
Ellers ikke så mange møder før jul - men flere efter jul
Kommunikation på facebook mm
5. Årshjul - og hvem gør hvad? - google drev og facebook
Julefrokost: Jaqline kigger på det… - Jaqline, Magnus og Mika er i et julefrokost-udvalg - og melder
tilbage til os andre.
Sebastian vil gerne stå for at spørge til musik
Gensynsweekend (af udefra-udvalg)
Gensynsweekend/Øvaluering i september – ø-gruppen står for det.

6. Øvaluering
a. - svar på spørgsmål vedr. gæster i lejren
i. Morten har svaret Finn
b. vores evaluering af sommeren 2018
i. Vi brugte ”klagen” positivt til at snakke meget sammen undervejs
c. er der nogle ”hængepartier”?
i. Ingen rigtige
ii. Der kan godt komme strøm højere op!
7. Ad-hoc - vedtægter
Vi holder et møde vedr. vores holdning til det i starten af november.
8. Nyt fra koo
Lidt nyt - givet mdt

9. For- og efter-lejr - kommentar fra øval. Og hvad tænker vi?
Vi laver åbne begivenheder…. Men forbeholder os ret til at bede om et bestemt antal og bestemte
kompetencer. Hvis flere har lyst til at deltage, så er de velkomne, men for egen regning!
10. Facebook-grupper
RF/IG-gruppe + uge-facebook-gruppen
11. Regnskab
Marianne var med på mødet for at tale om regnskab og budget
Kommunikation til ø-rf er på denne mail: (udlæg og kontrakter mm)
Kasserer@vejloeoelejr.dk
12. Hjemmesiden
Mika har interviewet en masse om ølejr, som kommer på hjemmesiden
Jasper opdaterer løbende hjemmesiden - søgefunktion vedr. praktik (fx toilet)
Praktiske ting liste
Vil lave et galleri
Hvordan kunne man hente ”de nye”? Jasper arbejder videre med en ”guide-kort”
13. Arrangementer
a. Julefrokost
– lille udvalg har meldt sig til at gå videre med det.
b. Gensynstræf i Nørrebroparken - hvordan gik det?
Det gik godt! - Men kunne man evt. gøre det i HC Ørsteds parken eller fælledparken - andet
sted i Nørrebroparken?
c. Andre tiltag?
Vi vil holder øval som gensyns-weekend
14. Rep d. 16.-18. november
Hvem deltager: Morten (fra lørdag), Maibritt (fra lørdag) Malene (fra lørdag), Jasper (undersøger
lige), Magnus (undersøger), Sebastian (undersøger), Jaqline (tjekker), Tilde tjekker
15. Kommende lejr
a. Investeringer
b. Projekter
c. Satsninger
d. Uger
i. Vi vil satse på uge 28 på kommende lejr, om det er ved at gøre den til familieuge
alene (og ikke de andre) eller til ”unge-uge” – det er endnu ikke helt på plads.
16. De næste møder
7/11-18 Kl. 18.00 i KBH

