Øvaluering og Gensynshygge
19. september 2020 – for alle Vejlønitter – nye som gamle!
Øvaluering og gensynshygge er et 2-delt arrangement og man har mulighed for at deltage i kun det ene
eller begge.

Øvaluering:
Er Vejlø Ølejrs generalforsamling - Her har alle adgang - både jer, der har været på Vejlø Ølejr, jer der er
nysgerrige på Vejlø Ølejr eller jer, som på anden vis er med i Foreningen Vejlø Ølejr. Det er dog kun
medlemmer, der har taleret og kun medlemmer over 15 år, der har stemmeret.
Ugerepræsentanterne fra de 5 uger er vigtige deltagere her.
Tid:
Lørdag d. 19. september kl. 13.00-17.00

Sted:
Værkstedet på Falkevej 21, 3400 Hillerød

Udsnit af vedtægter vedr. generalforsamling vedlægges som bilag. Frist for indsendelse af forslag til
behandling på Øvaluering er d. 5. september. Dagsorden lægges op senest d. 12. september.
Forslag kan sendes til kontakt@vejloeoelejr.dk

Gensynshygge:
Efter vi har holdt Øvaluering, så står den på gensynshygge-sammenskuds-gilde. Hvis det bliver sent, så er
det muligt at slå et telt op i haven, eller lægge sig i værkstedet. - husk blot underlag og soveposer.
Tid:
Lørdag d. 19. september kl. 18.00-?

Sted:
Værkstedet på Falkevej 21, 3400 Hillerød

Medbring en ret til den fælles buffet. Det er muligt at opvarme lidt på stedet. Vi sørger for service.
Medbring også en pose chips eller lidt snack/dessert/kage til den efterfølgende dessert og snack-bar.
Det er muligt at købe øl, vand, glas vin og cider af ø-lejren. (betaling via streger og kontanter eller
mobilepay)
Det skal være en hyggelig festaften for både børn og voksne. Vi rydder fælles op og tager opvasken (vi har
maskine)
Pga Corona, er det vigtigt at man selv medbringer håndsprit og at man vurderer om man vil stille sin mad på
buffeten eller bare spise det selv. Når man tager i buffeten, så har man altid sprittet af inden.
Tilmelding:
Af hensyn til antal stole, corona-hensyn mm. så vil vi meget gerne have en tilmelding på mail. Skriv til
kontakt@vejloeoelejr.dk Skriv om du kommer til Øvaluering, Gensynshygge eller begge arrangementer.
Skriv også hvor mange I kommer (hvis børn, så gerne deres alder)
Hvis du kommer til gensynshygge, må du meget gerne give et praj om du vil sove her..
Vi håber at se mange af jer, til et herligt gensyn

De bedste Vejlø-hilsner fra Ø-gruppen

Bilag

§4 - Generalforsamling
Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som vi kalder for Øvalueringen.

Stk. 2

Ordinær Øvaluering afholdes hvert år efter afslutningen af lejrsæsonen, dog senest i
slutningen af september. Øvalueringen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på
vores facebookside samt hjemmeside. Desuden via annoncering på sommerens lejre.
Dagsorden skal foreligge senest 1 uge før Øvalueringen (jvf. Stk. 5).

Stk. 3

Øvalueringen er åben for alle. Stemmeberettigede på Øvalueringen er alle fremmødte
medlemmer af foreningen, over 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun medlemmer
af foreningen har taleret på Øvalueringen.

Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære Øvaluering, skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af ordstyrer og referent
• Ø-gruppens beretning
• Godkendelse af regnskab
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af ø-regnskabsførere (kasserer)
• Valg til bestyrelsen/ø-gruppen
• Valg af 2 revisorer
• Eventuelt

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på Øvalueringen, skal være bestyrelsen/ø-gruppen i hænde
senest 2 uger før Øvalueringen afholdes.

Stk. 6

Øvalueringen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning, dog skal
vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det
begæres af blot èn mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal,
der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

