2020.06.09 - 11: Øgruppemøde 7, 8, 9, Referat

Ø-GRUPPE(ONLINE)MØDE 7 + 8 + 9:
9-11. JUNI 2020
0. Coronaregler og retningslinjer
Regler (Lovgivning)
Forsamlingsloftet:
Nu → 7. Juli (tirsdag uge 28): 50 personer
8. Juli → 7. August: 100 personer (regeringens udkast)

Retningslinjer (ikke lovgivning) - Sundhedsstyrelsen
NB! Det skal understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer.
1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
●

Hyppig håndhygiejne
○ Ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, butik m.v.
○ Mellem forskellige opgaver og aktiviteter
○ Før spisning
○ Efter host/nys.

●

Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved:
○ Synligt snavs på hænder
○ Ved fugtige hænder
○ Efter toiletbesøg
○ Efter bleskift
○ Før håndtering af madvarer.

●

Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der færdes mange mennesker og
er mange kontaktpunkter, fx:
○ I offentlige institutioner
○ Ved indgangspartier
○ På arbejdspladser
○ I forretninger
○ Ved serveringssteder
○ Ved idrætsfaciliteter m.v.
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NB! Små børn skal hjælpes med god håndhygiejne

3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer
●
●
●
●
●
●
●
●

Identifikation og evt. markering af fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og
trykknapper.
Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt,
og oftere ved mange besøgende.
Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige kunder, brugere, m.v.,
eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks.
tablets.
Fjern ikke-nødvendige kontaktpunkter som fx trykknapbaserede tilfredshedsmålere,
vareadskillere ved betalingskasser mv.

NB! Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Almindelig rengøring er i de fleste
tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et
forsigtighedsprincip.
NB! Ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal der være særligt fokus på kontaktflader,
herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller
portionsskåle ved selvservering.

Fysisk afstand:
●
●

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum.
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for
dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:
○ Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis
man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser
forkølet ud osv.
○ Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv. jfr.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020
○ Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere
væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil,
fysisk anstrengelse m.v.
○ Ved aktiviteter i bevægelse f.eks. rutsjebane.
○ Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning
m.v. f.eks. kælderlokaler, skakter m.v.
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Retningslinjer (ikke lovgivning)
Kulturministeriets retningslinjer for udendørs foreningsliv
Udvisning af symptomer
Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart,
såfremt man får symptomer.
Hvis ikke alle retningslinjer kan overholdes
Hvor et element (dvs. en retningslinje) ikke kan overholdes, bør de andre intensiveres.
Deltagere skal kunne overholde retningslinjerne
Forud for genåbning skal idrætsforeningen/-faciliteten, og andre forenin-ger, mv. sikre, at
rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende
afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved
opslag eller plakater, samt at der er vådservietter og/eller håndsprit (70-85% alkohol)
tilgængeligt.
Idræt med fysisk kontakt kan gennemføres
Idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres (fx idræt hvor man har direkte
berøring med andre spillere så som håndbold og fod-bold), hvis der til gengæld er ekstra
stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger.
Rengøring
● Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt,
og of-tere ved mange berøringer.
● Der bør laves en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret
vurdering) af kontaktpunkter udendørs håndtag, vandhaner osv.
● Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt
● Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der
benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
● Kontaktpunkter, der indgår i aktiviteten mv. (bolde, årer, reb i sejlsport, økser) skal
ligeledes sikres ved hyppig rengøring, tilstedeværelse af hånd-sprit (70-85% alkohol).
● Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige for aktiviteten.
● Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter
rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed
efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Dét gør Spejderne
Sikre god håndhygiejne.
Vask hænderne ofte, som minimum før aktivitet, før og efter måltider, efter toiletbesøg samt
efter brug af delt grej. Brug af delte håndklæder og faste sæbestykker skal undgås.
Kontaktpunkter rengøres ofte.
Et kontaktpunkt er steder hvor mange rører i løbet af dagen. Det kan være dørhåndtag,
vandhaner, lynlåse på telte, økse, sav mv. Kontaktpunkter rengøres jævnligt, og det er flere
gange om dagen. Der bør laves en plan, for at sikre denne rengøring.
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Afstandsregler
Man skal holde en afstand på mindst 1 meter til andre personer. Dog skal afstand være 2
meter ved fysisk aktivitet med høj puls, råb eller fællessang.
Telt og overnatning
Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om
afstand og hygiejne. Det Danske Spejderkorps anbefaler følgende:
●
●
●
●

Alle skal sove med 1 meter imellem sig.
Man skal ligge forskudt af hinanden, så man sover hoved-fod-hoved.
Sørg for god udluftning i teltet ved f.eks at sove med helt eller delvis åben lynlås, hvis
det er muligt.
Tilstræb at der soves i så små grupper som muligt og at der soves med de samme
hver nat.

Hygiejne ved madlavning
Der må gerne laves og serveres mad udendørs, f.eks. over bål eller trangia, under særligt
skærpede hensyn til hygiejnen, herunder fælles kontaktpunkter. For nærværende anbefaler
vi, at lederne håndterer størstedelen af madlavningen, men spejdere må gerne være med til
tilberedning.
Servering af mad
Man må gerne servere mad som buffet, men man skal sikre så få kontaktpunkter som muligt
og det skal være en leder, der står for servering.
Toiletter og rengøring
Toiletter indenfor må benyttes, men de skal rengøres flere gange dagligt. Alle flader
rengøres med vand og rengøringsmiddel. Håndtag, skylleknapper, vandhaner desinficeres.
Der bør laves en plan for at sikre denne rengøring.
Håndtering af materiel der bliver anvendt af flere
Materiel der deles mellem flere brugere, skal rengøres ved skift af bruger. Derudover bør der
være håndsprit tilgængeligt. Det anbefales at man bruger individuelt udstyr hvor det er
muligt.
Lejrbål
Når vi samles ved lejrbålet skal vi være særligt opmærksomme på, at det kan sammenlignes
med undervisning, så der afstandskravet hævet til 2 meter for de der står for
underholdningen. Ved sang og råb er afstandskravet indtil videre ligeledes to meter.
Ved hyggelejrbål, hvor der ikke synges eller råbes, er afstandskravet 1 meter.
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Øgruppens Dagsorden
1. Hvad skal der til, for at vi kan afholde ølejr?
1.1 Overholdelse af regler (lovgivning)
Hvordan sikrer vi, at vi ikke bliver flere end max. 50 personer i lejren i uge 27 og uge 28,
samt max 100 personer i lejren i uge 29, uge 30, og uge 31. (Punktet handler ikke om, hvor
mange deltagere vi kan tillade at købe billet!)
Vedtaget:
1. Ticketmaster som eneste løsning for at købe billet forud for lejrstart.
2. Billetter kan reserveres hos Regnskabsførerne (RF’erne) i løbet af de pågældende
uger, såfremt
a. Deltagertallet ikke overstiger forsamlingsloftet
b. Det vurderes af RF’erne, at lejrens kapacitet (især mhp. pladser i telte samt
ved borde og bænke) kan rumme flere deltagere.
→ man kan altså altid ringe til RF’erne og forhøre sig om muligheden for at
reservere billet, uanset om der er udsolgt på Ticketmaster eller ej.
3. Hvis deltagerantallet matcher forsamlingsloftet, kan ingen andre end ølejr-deltagerne
være i lejren. Dvs. at der ikke sælges dagskost-billetter i sådan et tilfælde.
4. Ift. overgangen mellem to uger, besluttes det, at deltagere fra den afsluttende uge
skal forlade lejren senest 15.30. Der henvises til Gården og Stranden som
‘vente-stationer’. Postbåden vil komme med deltagere til den påbegyndende uge ca.
kl. 16. Lejren vil derved være klar til modtagelse af nye deltagere, og
forsamlingsloftet overskrides ikke.
1.2 Overholdelse af Sundhedsstyrelsens (retningslinje om) afstandskrav
Øgruppens tilgang til afviklingen af sæsonen i en covid-19-tid:
Vi skal kunne give samtlige deltagere muligheden for at overholde
sundhedstyrelsens afstandskrav (dvs. 1 m. mellem hver deltager - både i telte, ved
aftensmadsbordene, og bål-bænkene)*.
* jf. sundhedsstyrrelsens anbefalinger, bør der være 2 meters afstand mellem syngende
personer, eller personer der i en udsat gruppe.
Vedtaget:
1. Øgruppen sørger for at levere de fysiske rammer, der muliggør overholdelse af
sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er dog stadig op til den enkelte deltager (og
dermed på eget ansvar) at beslutte, om det er forsvarligt og trygt at deltage for den
enkelte.
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2. På forlejrene vil der blive lavet 1-metersmarkeringer på samtlige bænke i lejren.
3. Ved indlogeringen guider RF’erne og IG’erne folk på plads i teltene og laver
markeringer af ‘sove-båse’ i teltene (min 1 m. afstand mellem hver sovende person
eller sovende grupper/familier).
4. Der opfordres til at overholde og respektere afstandskravet via talekort til RF’ere
samt på skilte i lejren!*
5. Der opfordres til ikke at synge højt ved bålet, med mindre man sidder med 2 m.
afstand.
* jf. kulturministeriets retningslinjer, bør retningslinjerne være synlige.

Deltagerloftet - uden at gå på kompromis med afstands-kravet.
På årets første forlejr blev det mål op, at både telte og borde-bænke kan rumme 72
deltagere, hvis der mellem hver eneste person er 1 m. afstand.
Den begrænsende faktor er derfor regeringens forsamlingsloft på 50 personer, gældende for
uge 27 samt lørdag-tirsdag i uge 28. Derefter hæver regeringen (ifølge sit udspil)
forsamlingsloftet til 100 personer, hvorved den begrænsende faktor bliver øens kapacitet på
72 deltagere.
Eftersom det ikke er bekræftet, om regeringen ender med at hæve forsamlingsloftet, har
samtlige uger som udgangspunkt et deltagerloft på 50 deltagere. Ligeledes vil salget på
Ticketmaster tilpasses, så der kan komme 50 deltagere i hver uge. Hæves deltagerloftet,
bedes ticketmaster øjeblikket om at frigive yderligere billetter, så der potentielt set kan
komme 72 deltagere.

1.3 Sundhedsstyrrelsens øvrige retningslinjer ift. Vejlø
(Blå tekst er kopieret fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger)
Sundhedsstyrrelsens pkt. 1.:
Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
Vedtaget
1. Deltagere der udviser symptomer på covid-19 (hyppig hoste, feber mv.) skal rejse
hjem. Ølejren skal nok være behjælpelig med transport fra øen. Vejlø Ølejr dækker
ikke de dage, deltageren måtte gå glip af.
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Sundhedsstyrrelsens pkt. 2.:
Hygiejne med fokus på hosteetikette, h
 åndhygiejne og kontaktpunkter:
Hyppig håndhygiejne (håndvask og sprit er lige virksomme)
● Ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, butik m.v.
● Mellem forskellige opgaver og aktiviteter
● Før spisning
● Før håndtering af madvarer
Vedtaget:
1. Deltagere skal vaske grundigt hænder, før håndtering af madvarer + service.
2. Deltagere opfordres til jævnlig håndvask/afspritning - dette inkluderer
håndvask/afspritning mellem forskellige aktiviteter.
3. Hvis man ønsker eget service, kan man medbringe hjemmefra eller samle et sæt fra
ølejrens service-hylder. Gøres dette, står man selv for opvask af eget service.

Der skal være let adgang til håndvask/desinfektion hvor der færdes mange mennesker og er
mange kontaktpunkter.
Vedtaget:
1. Der opsættes sprit udvalgte steder i ølejren - eks.:
- I køkkenet
- I opvasken
- På toilettet
- I badehuset
- Ude i buskadset (hvert buskads-udgang bag teltene)
- ved “indgangen til lejren”
2. Vi opfordrer tilmed deltagerne til at medbringe egen håndsprit.
Sundhedsstyrrelsens pkt. 3:
Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer
●
●
●

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt,
og oftere ved mange besøgende.
Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige kunder, brugere, m.v.,
eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.

NB! Ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal der være særligt fokus på kontaktflader,
herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller
portionsskåle ved selvservering.
Vedtaget:
1. Skraldespandene skal tømmes dagligt
2. Toiletbrættet opfordres til at spritte toiletbrættet af inden brug.
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3. Opvaske-holdet opfordres til brug af opvaskehandsker
4. Under aftensmaden vil der hænge engangshandsker, som deltagerne skal anvende
ved opfyldning af anden og tredje portion.
5. Da udgangspunktet er håndvask/afspritning før hver ny aktivitet, skønnes det ikke
nødvendigt at afspritte spil/legeredskaber. Legeredskaber til børnene kan dog
lægges i sæbevand natten over.
6. Ved hvert aftensmadshold følger et rengørringshold, som skal:
○ Tage opvasken
○ Rengøre samtlige spise- og køkkenborde (sæbevand er tilstrækkeligt).
7. Der skal gøres rent i lejren, inden den overleveres til næste uges deltagere:
○ Opvasken tages
○ Samtlige borde vaskes
8. Der udarbejdes et sæt af hygiejneregler samt opfordringer, som uploades på
hjemmesiden, facebook-gruppen ud samt printes og opsættes rundt omkring i lejren.

1.4 Økonomi: Gennemgang af økonomisk scenarie med 50 deltagere (Morten)
Hvad kan vi acceptere ift. sæsonens økonomiske balance (især mhp. næste sæson:
Jubilæumsåret) - Hvad sigter vi efter (overskud eller en balance på nul)?
Hvis sæsonen ikke afvikles, vil det koste omkring 22 400 kr. (leje af lejr-areal på Vejlø samt
udgifter til telefon og hjemmeside). Vejlø Ølejrs økonomi er udrustet til at modstå sådan et
økonomisk tab. Dog bør en evt. afvikling af sæsonen ikke generere et underskud, der er
større end 22 400 kr.
Hvad skal der til, for at vi undgår underskud? Hvilke knapper kan vi skrue på (indadtil og
udadtil) for at spare på budgettet?
Øgruppens grove beregninger viser, at 50 (46 betalende) deltagere i hver af sæsonens fem
uger kan generere et snævert overskud på ca. 4 000 kr. Det indebærer dog, at ugernes
aktivitetsbudgetter ændres fra 3000 kr. til et fleksibelt budget på 30 kr./deltager. (svarende til
1500 kr. ved 50 deltagere), samt at ølejrens speedbåd ikke sættes i vandet hvorved 1000 kr.
+ benzinforbrug bespares. Ved praktisk sejlads benyttes brugsbåden, som blev købt sidste
år.

2. Fortrinsret til billetter
Det er vedtaget at give fortrinsret til:
●
●
●
●

Regnskabsførere
Igangsættere
RF’eres + IG’eres tætteste familiemedlemmer
Øgruppens medlemmer

Billetterne er reserverede og betales på øen.
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3. Overblik - Hvordan påvirkes ugerne?
Uge 27 IG’ere
Temaet “Familieugen” forbliver.
Et unge-team har sagt ja til at stå for spil-arrangementer i løbet af ugen.
Marianne Kaspersen står desuden for IG-rollen (især mhp. krea-aktiviteter).

Uge 29:
IG-teamet laver en akustisk-udgave af Scenen Er Din med (udgangspunkt i) 50 deltagere.

