Ø-gruppemøde d. 23. august 2020
Ø-gruppemøde d. 23. aug. 2020
Til stede: Maibritt, Morten, Jasper, Mika, Sebastian, Amalie, Marianne, Malene.
Fraværende: Jaqline, Pernille, Julie

1. Regnskab:
1. Vi har gennemgået regnskabet - Vi ender med 203.000 kr. Selvom der var spået
mindre… Vi har tjent ca. 80.000?
2. Spørgsmål omkring skat. - det må vi gå videre med.
3. Vi har lavet en Ø-RF-jobbeskrivelse – som der bliver lagt i Øgruppens drev.
4. Drøftelse vedr. udeblevne TM-billetter. Kan ugen bruge deres kost-budget eller? skal diskuteres på et senere ø-gruppe-møde.
5. Vejlø hoodies – der mangler 10 stk.
6. Ugerepræsentanter - på ugen… skal det med - skal drøftes om det skal være eller?
7. RF-vejledningen trænger til en kraftig nedskallering. - Max 5 sider - skal drøftes på
et kommende ø-gruppe-møde.
8. RF’erne melde tilbage - hvordan?
9. De 30 kr. pr. deltager pr. uge… skal det laves om?
10. Der er 2, der har procura - skal det laves om?

2. Købmand
a. Vi prøver at tænker nogle alternativer på at gør det billigere – fx prøve at
regne ud hvor meget kaffe, petroleum mm der bliver brugt. Og måske købe
det hjemmefra på fx spot.
b. Ø-gæster efterspøger økologi!
c. Der bliver forslået at gas, lampeolie, mm er udenom kost-regnskabet?
d. Der bliver forslået en hylde til hver uge – inde i materialeskuret?

3. Kommune
a. Til den nye øgruppe: Til næste sæson skal der søges en landzone-tilladelse.
-det bliver der gået videre med.

4. Hvordan er sæsonen forløbet?
a. Uge 27:
Det var ugen med færrest deltagere, men der var rigtigt god stemning, og
dejligt mange nye. Der manglede nogle Uge 27-veteraner pga. Corona, som
forventes at komme tilbage i 2021.

b. Uge 28:
En stigning i antal deltagere på 60-70 %. En stigning i aldersgennemsnit.
Der blev skabt et virkeligt stærkt fællesskab, og vi føler os sikre på, at Uge
28 2021 bliver en ting.
c. Uge 29:
Det var en væsentligt mindre, og mere stille uge, end hvad man er vant til.
Der manglede en masse veteraner, og nogle pga. Corona. Vi er enige om, at
der skal tilføjes noget til ugen, så der også er noget for de ikke-musikinteresserede.
d. Uge 30:
Hyggelig uge med aktiviteter og mange børn.
e. Uge 31:
Det var en virkeligt hyggelig uge med mange nye. Der var mere ro på end
året før. Pligterne blev løftet godt i flok. Det gav en god stemning. Folk
havde købt billet via Ticketmaster og vidste, at de var indstillede på at skulle
være der hele ugen og få en hyggelig tid ud af det.
f. Efterlejr:
Der er blevet ryddet MEGET ud i materialeskuret og bådehuset.
Status på telte: 7
Status på presenninger: En del blev smidt ud. Vi ønsker at købe en ny, stor
presenning.

