2020.04.04 Øgruppemøde 5, Referat

Ø-GRUPPE(ONLINE)MØDE
4. APRIL 2020
Tilstede: Malene, Maibritt, Marianne, Jaqline, Amalie, Mika, Julie, Jasper.
Ordstyrer: Malene
Referant: Jasper

1. Corona-situationen
a. Overblik over situationen - hvad siger myndighederne?
Som det ser ud nu, er prognoserne optimistiske. Det er dog for tidligt at vurdere
endegyldigt, om lejren kan afholdes eller ej.
b. Hvor længe kan vi vente med at aflyse?
Der skal som min. tages højde for forlejr(ene).
D. 11. Juni er udvalgt til seneste deadline for beslutning, om sommerens ølejr
afholdes eller ej.
c. Hvor længe går der, før vi igen tager pulsen på corona-situationen?
Det gøres ved næste ø-gruppemøde, i starten af Maj.
d. Den økonomiske situation
Mulige tabte penge er 1) kontrakten med Gården, 2) Kontrakten med
Postbåden, 3) renovation (i alt ca. 25 000 kr.), hvoraf Refa er usandsynlig. Det
er selvfølgelig sure penge, men det er ikke noget, der vælter Vejlø Ølejrs
økonomi, og vi er stadig i stand til at afholde Vejlø Ølejr 2021, hvis sæson 2020
aflyses.
e. Refundering af Ticketmaster-billetter
I tilfælde af at ølejren aflyses, refunderes samtlige Ticketmaster-billetter.

2. 50 Års Jubilæum i 2021

Allerede besluttet
- Uge 29, 2021 er valgt
- Festen lægges om lørdagen
- Der nedsættes en styregruppe, der står for planlægningen
- Der fastlægges et budget til styregruppen.
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Øvrige tanker
- Styregruppen nedsættes inden sommeren, så der allerede på ølejren kan summes om idéer
og kickstarte inspirationen.
- Der fastlægges et budget til hver af ugerne til at markere 50-årsjubilæet.

Budget til styregruppen:
Budget:
30 000 kr.
Udgiftsposter: Alt ekstra-ordinært i forbindelse med jubilæet (eks. dét som deltager-betalingen går til).
Fleksibilitet:
Der er mulighed for justering af budgettet. Det forventes, at styregruppen præsenterer,
hvad budgettet rækker til, og på baggrund heraf kan budgettet tilpasses.
Budget til de enkelte uger - markering af 50-årsjubilæet
Hver uge får 30 kr. per deltager til at markere jubilæet (dog med et maksimalt total-beløb på 3 000
kr, svarende til 100 deltagere). Det er op til RF’eren at estimere, hvor mange deltagere der er i ugen.
Det er op til ugens IG’ere + RF’ere, hvad pengene skal gå til.
Nedsætning af styregruppen
Øgruppen har besluttet at nedsætte en styregruppe, der skal planlægge indholdet af jubilæumsugen
i 2021. Øgruppen har diskuteret, hvordan en sådan styregruppe skal nedsættes og er kommet frem
til følgende:
-

-

-

Der ønskes en styregruppe med stor diversitet, så der både tænkes på børne-, unge-, og
voksen-aktiviteter; praktikere der kan tænke i fysiske rammer; historie-kendere der kan
trække tråde tilbage igennem ølejr-tiderne, og helt tilbage til ølejrens start; nogle der kan
tænke i mad og festaften...
Styregruppen bør have en tilpas størrelse, der på den ene side har de nødvendige kræfter til
at løfte opgaven, men som på den anden side ikke gør det svært at aftale nye møder, fordi
det skal passe ind i mange kalendre. Øgruppen har ikke tænkt sig at sætte restriktioner på
antallet af medlemmer, men der udstikkes alligevel en guideline på 10 personer, som anses
for at være en passende størrelse.
For at imødekomme de ovenstående 2 punkter, udarbejdes der 1) en liste over
styregruppens gøremål, så man ved, hvad man går ind til, og 2) en liste over, hvordan man
kan bidrage til jubilæet på særskilte arbejdsopgaver, uden at behøve at være med til den
generelle planlægning i styregruppen. Dermed opfordres der også til, at styregruppen
inviterer øvrige ølejr-deltagere til at hjælpe med specifikke arbejdsopgaver.

På baggrund af ovenstående overvejelser, gøres følgende:
→ Der laves en åben tilmeldingsprocedure via. Facebook-gruppen.
→ I beskrivelsen fremgår det, hvad arbejdet indebærer.
→ I beskrivelse fremgår det ligeledes, hvordan man kan bidrage til jubilæet uden at melde sig ind i
styregruppen.
→ Der skal være en kommunikationskanal mellem styregruppen og Øgruppen. I første omgang er
kommunikationen blot tiltængt overblik og indblik, så Øgruppen løbende er opdateret. Det er
desuden valgt, at kommunikation varetages af Jasper, som har en fod i både Øgruppen og
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styregruppen. I tilfælde af at Jasper ikke er med i Øgruppen 2020/2021, vælges en anden person til
at varetage denne opgave.
→ Timing: Opslaget om styregruppe-etableringen udskydes til den anden side af Corona-beskeden!

3. Kommuneansøgning
Der er kommet en mail fra kommunen til Maibritt ang. særlige ansøgninger/tilladelser, der
skal ansøges, hvis vores lejr overstiger nogle specifikke mål (størrelse på lejr og telte…).
Øgruppen tjekker op på, om ølejren overstiger disse mål, og dermed om tilladelser skal
indhentes. Det forventes ikke, at der skal indhentes tilladelser!

4. Eventuelt

Mulighed for klatrevæg?
Der kom et spørgsmål om, hvorvidt der ville være mulighed for at installere en klatrevæg på
Vejlø - og hvad der i så fald skal til.
Øgruppen kan godt se værdi i en klatrevæg, og samtidig nogle udfordringer (sikkerhed,
økonomi, tilladelser). Der tjekkes op på videre detaljer om en klatrevæg, og emnet tages op
på et senere møde.
Marketing
Vi beslutter at sætte marketing (Facebook-kampagner) på pause i april, pga.
coronasituationen. Til næste møde, tages temperaturen på coronasituationen, og hvis
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situationen ser optimistisk ud, skrues der op for marketingsintensiteten, og der vil reklameres
for ugerne: 27, 28, 30 og 31.
Budget til leje af lokal båd til vandsport
Vi har døjet med udfordringer ift. vandsport. Den gule båd er slidt og ustabil, og der er
formentlig en bedre løsning i at betale for at leje en lokal båd til vandski, badering og
‘hotdog’. Frem mod næste møde undersøges det, hvor stort et sådan budget skal være.
5. Næste møde
d. 10. maj 2020

