2020.06.22 Øgruppemøde 10, Referat

Ø-GRUPPEMØDE 10
2020.06.22
1. Hvem sætter billetter til salg på ticketmaster og
hvornår?
Ved refusion:
Øgruppen beder deltagere, der ønsker at få refusion, om at informere om dette på mailen
“kontakt@vejloeoelejr.dk”. Refusionen sker ved at ringe til Ticketmaster og bede om
refusion. Man kan refunderer sin billet frem til en uge før billettens gyldighed.
Ved regeringens lempelse af forsamlingsloftet:
Julie beder Ticketmaster om at frigive 22 ekstra billetter til uge 29-31, så snart regeringen
(7-9-13) hæver forsamlingsloftet.
Hvis du er forhindret i at komme…
Har du købt billet, men er forhindret i at komme, vil Øgruppen sætte stor pris på, at du informerer
om dette på mailen “
kontakt@vejloeoelejr.dk”.

2. Ventelister til billetter
Der laves ingen ventelister på billetter.
Man kan ringe til RF’erne, når den pågældende uge er startet, og reservere billetter.

3. Må der sælges mad-billetter?
Så længe vi ikke overskrider forsamlingsloftet, og så længe RF’erne vurderer, at der er pladser
ved borde/bænke, kan man købe madbillet.
Definition af madbillet:
Man kan komme og spise aftensmad og blive aftenen ud for 50 kr.

4. Politik vedr. brugsbåden?
Fragt af personer
Vi sejler gerne personer fra Lindelse, hvis de har en ekstra-ordinær funktion ifm. ølejren (dvs.
IG’ere, RF’ere, personer på efterlejr), og ellers ikke.
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For at overholde samarbejdsaftalen med Postbåden, laver vi ingen aftaler om at hente personer i
Lindelse.
Ølejren lejer hvert år et parkeringsområde i Lindelse. Hvis man (af forskellige grunde) kommer
via Lindelse som almindelig deltager, er man velkommen til at parkere på parkeringsområdet.
Dog vil det koste et parkeringsgebyr på 50 kr., som betales til ugens regnskabsførere ved
ankomst på øen.
Fortøjring
Båden skal sættes på udhaler, når den ‘parkeres’ på bådebroen på Vejlø og i Lindelse.
-

Der udarbejdes et skilt, som sættes i båden.

5. Efterlejr
Der laves to efterlejre i år:
●

Efterlejr 1 - forlængelse af uge 31
→ Nedslåede telte (og andet) skal ikke lægges ind i materialeskuret.
→ Der skal stå 1 telt tilbage til dem, der kommer på efterlejr 2.

●

Efterlejr 2: Weekenden uge 32
Ekstra mål: At rydde ud i materialeskuret

6. Årshjulet
Nørrebro-grill: 14. August
Øvaluering: 19. September med evt. mulighed for overnatning. Information følger. (hos Malene)
Julefrokost: Hos Tine Wagner (ligesom julefrokosten 2019) - d. 23. Januar 2021.

7. Reklamestrategi for jubilæet?
Der udarbejdes en plakat som reklame for jubilæet (lørdag i uge 29, 2021), som kan hænge i
lejren.
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Eventuelt
Salg af Hoodies
Salget foregår hos Regnskabsførerne med Dankort.

