Øvaluering
lørdag d. 19. september 2020
Kl. 13.00-17.00

I værkstedet på Falkevej 21, Hillerød

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Beretning fra Ø-gruppen
3) Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2020
4) Evaluering af sommerens uger
Uge 27:
Uge 28:
Uge 29:
Uge 30:
Uge 31:
5) Indkomne forslag:
1) Der er kommet 2 forslag vedr. skitur. (begge er lagt som bilag til
dagsordenen)
• Forslag fra Malene Hegnelt, som foreslår at skituren laves som en
støtteforening
• Forslag fra Finn Nielsen, som foreslår at skituren lægges under
ølejrens CVR-nr og der oprettes et udvalg udenom øgruppen.
2) Der er kommet 1 forslag vedr. gæster i lejren (lægges som bilag til
dagsordenen)
• Forslag fra Finn Nielsen, som foreslår at gæster, pånær familieære
relationer kortvarrigt, ikke har noget at gøre i lejren
6) Valg af ny ø-gruppe, herunder ny ø-regnskabsfører/kasserer (Marianne
genopstiller ikke)
7) Valg af revisor (Kjeld genopstiller ikke)
8) Evt.
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Bilag 1:
Forslag til vedtægtesændringer af Foreningen Vejlø ølejr ang. Vejlø skitur
I §4 - Generalforsamling stk.4 indsættes efter Behandling af indkomne forslag
Teksten Valg af skitursudvalg
Der tilføjes et punkt der hedder Faste udvalg
Under punktet faste udvalg tilføjes:
Skitursudvalg
1. Skitursudvalget består af max. tre personer
2. Medlemmer af skitursudvalget vælges af ø-valueringen
3. Mindst 2 medlemmer af skitursudvalget skal være fyldt mindst 30 år og have minst 5 års ø-lejrerfaring fra
Vejlø ø-lejr
4. Skitursudvalgets opgave er at planlægge og gennemføre en årlig skitur
5. Skitursudvalget har sin egen skiturskonto og pro cura over kontoen
6. Skitursudvalget kan indgå bindende aftaler med 3. part
7. Ø-gruppen kan ikke disponere over skiturskontoen i perioden fra 1. oktober til 1. maj
8. Skitursudvalget aflægger regnskab til ø-grupperegnskabsføreren senest 3 måneder efter skiturens
gennemførelse.
9. Skitursudvalgets regnskab indgår i og revideres sammen med det ordinære regnskab
10. Øvalueringen kan suspendere skitursudvalget til næste øvaluering.

Begrundelse
Lidt historie (lidt langt men nødvendigt)
Skituren blev vedtaget på et ø-gruppemøde for ca. 21 år siden. Forudsætningen for skituren var, at hvis der
var et underskud dækkede ø-lejren det og var der et overskud tilfaldt det ø-lejren, samtidigt skulle skituren
fremgå at ø-lejrens regnskab til Ø-lejrbevægelsen.
Af Ø-lejrbevægelsespolitiske grunde valgt vi, at lægge skituren ind under aktiviteter i regnskabet, så ordet
skitur ikke fremgik direkte i regnskabet. Grunden var vi ikke ønskede en diskussion af skituren på Ølejrbevægelsens repræsentantskabsmøde. Vi valgte også at oprette en skiturskonto uden for Ølejrbevægelse (hvorfor er en længere forklaring jeg vil spare jer for her).
Vi valgte at opretet en Girokonto. Det viste sig så, at en Girokonto kun kunne oprettes af en forening og
krævede to underskrifter. Så det blev til at kontoen kom til at hedde Vejløvenners skitur (En forening
uden vedtægter) og Carsten Jørgensen og Finn Nielsen blev underskrivere af kontoen og dermed formelt
ejere af kontoen. Det har så kørt uden problemer i 20 år.
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Vi (Carsten og mig) har så fået et brev hvor banken, pga. af de nye terror-/hvidvaskninglove, vil spærre
kontoen 9. september hvis ikke kontoen flyttes hen under et CVR-nummer. Nu er der jo sket det, at Ølejrbevægelsen blev nedlagt sidste år og Vejlø ø-lejr blev en selvstændig forening (Foreningen Vejlø ølejr)
under en parablyorganisation der hedder Samvirket ølejrbevægelsen (SØB).
Det betyder vi nu kan flytte skituren og skiturskontoen ind under Foreningen Vejlø ølejr og dens CVRnummer, og for at gøre det skal skituren fremgå af vores vedtægter. Grunden til det skal fremgå af
vedtægterne er, at skituren forpligter foreningen (ø-lejren) for store beløb, så der skal være nogle procedure
omkring skituren og der er det nemmest at lægge skituren i et fast udvalg med betingelser for at kunne
vælges til udvalget. Og nu til kommentarer til de enkelte punkter.
1. Skitursudvalget består af max. tre personer.
Grunden til det er, at skituren omfatter store beløb og deadlines så det er nødvendigt udvalget kan
arbejde effektivt og ansvaret for opgaverne ikke spredes over for mange personer.
2. Medlemmer af skitursudvalget vælges af ø-valueringen
Det er normalt at faste udvalg vælges direkte på øvaluerimgen.
3. Mindst 2 medlemmer af skitursudvalget skal være fyldt mindst 30 år og have mindst 5 års ølejrerfaring fra Vejlø ø-lejr.
Grunden til det er, at skitursudvalget laver bindende aftaler med 3.part for over 100.000,- kr. før de første
indbetalinger fra skitursdeltagerne kommer. Foreningen Vejlø ø-lejrs vedtægter er skruet sådan sammen,
at medlemmer af foreningen har mest mulig inflydelse. Det betyder, teoretisk set, at skitursudvalget kan
bestå af en 18 årig og to 15 årige der har været et døgn på ø-lejr for første gang i deres liv. Det er min
erfaring at når man "leger" med meget store beløb, at det er en fordel hvis der er en vis modenhed og
erfaring til stede blandt dem der træffer beslutningerne. Der er ikke så meget rum til fodfejl når vi snakker
Vejlø skitur.
4, 5 og 6
Giver sig selv.
7. Ø-gruppen kan ikke disponere over skiturskontoen i perioden fra 1. oktober til 1. maj
Når først planlægningen af skituren er startet, er det vigtigt der hele tiden er den nødvendige likviditet
tilstede på skiturskontoen. Så for der ikke opstår problemer i den henseende er det kun skitursudvalget der
kan diponere over kontoen i det tidsrum.
8, 9
Giver sig selv.
10. Øvalueringen kan suspendere skitursudvalget til næste øvaluering.
Hvis udefra kommende begivenheder eller interne uenigheder gør skiturens økonomi for usikker kan
øvalueringen udsætte/aflyse skituren. Når det punkt er med er det fordi øvalueringen ikke kan nedlægge
skituren, da kun kan ske hvis det er fremsat et forslag til vedtægtsændringer efter Foreningen Vejlø ølejrs
vedtægter.
Finn Nielsen
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Bilag 2:
Forslag til øvalueringen 2020 angående gæster på ø-lejren.

Det nuværende gæst begreb afskaffes. Ø-gruppens gæst begreb, som er gældende, er følgende:
"Enhver kan gå ned i ø-lejren, betale 55,- kr. og have krav på 3 måltider og 12 timers ophold i ø-lejren".
Det erstattes med:
"Gæster kan kun kortvarigt opholde sig i ø-lejren, hvis de har et familiært ærinde".
Begrundelse
I 49 år har Vejlø ø-lejr været ejet af ø-lejrbevægelsen. Det har i praksis betydet, ø-lejren ikke kunne gå konkurs uanset
hvordan vores indtjening var. Sidste år nedlagde man så ø-lejrbevægelsen og Vejlø ø-lejr blev en selvstændig forening
ejet af Foreningen Vejlø ølejr.
Det betyder Vejlø ø-lejr ikke mere har nogen økonomisk opbakning og i tilfælde af manglende indtjening kan gå
konkurs med et ophør af Vejlø ø-lejr til følge.
Ø-lejr er en unik ferieform der adskiller sig væsentligt fra andre ferieformer. Kernen i ø-lejr er at alle deltagere er
sidestillet socialt og økonomisk, og har samme ansvar og samme forpligtigelser hele døgnet. Det er ud af den totale
ligestilling man opnår et socialt fællesskab hvor alle problemer og opgaver løses i fællesskab uden nogle har privilegier
der overstiger andre deltageres og derfor har ø-lejren heller ikke en lejrchef. Derfor er det helt essentielt for ø-lejren,
at vi kan levere ovenstående produkt da det er vores eneste indtægtskilde.
Hvis man, som i dag tillader gæster (gratister) i ø-lejren, der jo ikke er der på samme betingelser som ø-lejrdeltagere,
så udvander man kernen af ø-lejrproduktet og flytter ø-lejrformen hen i mod de mere traditionelle ferieformer som fx.
camping mv. og bevæger os ind på et marked, vi materielt ikke kan konkurrere med og svækker dermed vores unikke
ferieform.
Man kan ikke leve af gratister. En voksen betaler 155,- kr. i døgnet for at være på ø-lejr, De 55,-kr. er til kost og de
sidste 100,- kr. er vores indtægt i døgnet til vedligeholdelse og opstart af næste års ø-lejr. Når enhver kan gå ned i ølejren og betale 55,- kr. og have krav på 3 måltider og 12 timers ophold i ø-lejren, så har vi ikke nogen indtægt på dem
dvs. de opholder sig gratis i ø-lejren og bidrager ikke til vedligeholdelse og opstart af næster års ø-lejr. Når gæsterne
heller ikke har noget ansvar eller forpligtelser, som deltagerne har, må man spørge hvad formålet er med gratister
(gæster) i ø-lejren.
En gæst ønsker åbenlyst ikke at være på ø-lejr. Hvis gæsten ønskede at være på ø-lejr havde de jo tilmeldt sig på
normalvis og for en voksen betalt 155,- kr. for at være der et døgn. Så hvis man opsummere kan man konstatere, at
deltagerne er forpligtet til at lave 3 måltider, rydde efter, vaske op efter og tømme lokummer efter nogle gæster som
ikke gider være på ø-lejr. Da det samtidig sker uden deltagerne har inviteret gæsterne og det udvander vores
kerneværdi, kan man spørge om vi leverer det produkt som deltagerne har betalt for ved, at pålægge deltagerne
forpligtelser der ligger uden for vores produkt og som vi omhyggeligt undlader at nævne for deltagerne når de køber
produktet.
Vejlø ø-lejr er ikke en del af Vejlø. Det lyder lidt mærkelig, men vi lejer en grund på øen Vejlø med det ene formål at
lave ø-lejr uden hensyn til hvad andre mener om den sag. Vi laver ikke ø-lejr på Vejlø for at underholde udlejer,
lokalbefolkningen eller andre der tilfældigvis befinder sig på øen Vejlø. Vi laver alene ø-lejr for ø-lejrdeltagerne og for
at give ø-lejrdeltagerne den unikke oplevelse det kan være at deltage i en ø-lejr. Den oplevelse kan vi kun levere hvis vi
fastholder kernen i produkt, nemlig at alle der befinder sig i ø-lejren er der på de samme betingelser.
FN
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Bilag 3:
Forslag til Øvalueringen 2020
Det er kommet mig for øre at Vejlø skitur tilsyneladende skulle være under øgruppens ansvar.
Hvis det er rigtigt, så vil jeg gerne stille følgende forslag:
1) Vejlø skitur dannes som en selvstændig forening, med det formål at lave skitur for Vejlø-deltagere.
Hvis forslag 1 stemmes igennem, så vil jeg gerne tilføje flg forslag:
2) Vejlø skitur indskriver som en del af deres vedtægter at de er en støtteforening for foreningen Vejlø
ølejr
Begrundelse:
Jeg mener ikke det er øgruppen, der skal være ”bestyrelse” for skituren og dermed stå med ansvaret. Vejlø
skitur har eksisteret i over 20 år og har i al den tid være drevet af de samme frivillige kræfter. Hvis man
lægger skituren under øgruppen, som kan være meget skiftende, så risikerer man at en kommende
øgruppe måske ikke finder det vigtigt med skituren og den derfor mister sit eksistensgrundlag. Jeg synes
hellere at man skal bevare og støtte det engagement, der har været ifbm skituren ved at lade de samme
frivillige kræfter fortsætte så længe de orker det og når tid er, forhåbentlig stå klar med folk, der vil
overtage. Jeg ved at der allerede er masser af ”Vejlønitter” (ølejrdeltagere) som gerne giver en hånd med,
hvor de kan.
Jeg ved at skituren indtil nu har levet på en privat konto. Det vil banken ikke mere være med til (jf
hvidvaskloven), og det giver også mening at de penge ikke er bundet op på nogle personligt - derfor lukkes
kontoen og derfor skal der oprettes en foreningskonto.
Mvh Malene Hegnelt
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