Ø-gruppemøde d. 21. oktober 2020
Til stede: Maibritt, Sebastian, Jasper, Julie, Malene, Carlos
Ordstyrer: Julie
Referent: Malene
Konstituering af øgruppen:
Morten er formand
Malene er Kasserer
Maibritt er næstformand
De resterende er medlemmer

Jubilæum
• Nogle kommentarer til udkastet?
• Der bliver desuden lavet en oversigt over styregruppens fokusområder, så der er et
overblik/udgangspunkt, når styregruppen opstarter.
• Telt til afslutningsfesten - der er taget kontakt til gården.
-Deadline for hvornår folk skal melde på? (5. nov.) - via Facebook opslag.
-Deadline for om der skal holdes jubilæum eller ej? (1. marts 2021)
-Styregruppen skal finde ud af om hvornår store “ting” skal betales.
Regnskabsprogram - Status?
-Fra sidst: kontakt de andre øgrupper og forhør hvilke gode programmer der bliver brugt.
-Der er blevet skrevet ud, men ingen respons - vi prøver at høre videre… tager det op igen senere!
Kommune - Status?
Fra sidst:
• Lavet oplæg/udkast mht. en generel ansøgning om landzone-tilladelse. Ift. at afholde ø-lejr.
• Vi kontakter gården
• Renovation: Evt. flere skraldespande?
Fonde - Status?
Fra sidst:
-Der er blev et fundet en masse fonde. Der er blevet lavet et dokument, som ligger på drev - med
forslag til forskellige fonde.
-Der bliver gået i gang med at søge fonde.

SØB - Status
Fra sidst:
• 14. oktober Zoom-møde - med rep. fra ø-lejren.
• Der bliver lavet en meningsmåling.
o Forslag A: vi vil betale 9000 kr. i “skat” o Forslag B: vi skal betale en “del” fra et reelt år. - men det skal beregnes ud fra
lejrdøgn.
Der var klart stemning for forslag B!
Repræsentantskabsmødet bliver online… opfordring til at samles i øgrupperne. (Vi har stadig “kun”
3 stemmer)
D. 28.-29. november - Vi samles som øgruppe, så mange som muligt og laver en
“sleep-over -hyggeaften” … repræsentantskabsmøde – Der bliver skrevet ud om det i gruppen og
lavet en begivenhed!
Status omkring IG/RF
27:
IG: Pernille/Tas/Mary
28:
IG: Sebo/Japper
29:
IG: Styregruppen
30:
IG: Bo/(Henrik??)
31:
IG: (Anne/Jens)

RF: Heidi/René
RF: Magnus/Tobias
RF:
RF: Marie/Jes
RF: (Majken/Malene)

Evt.:
•

Noget med hvordan man er medlem af øgruppen. Krav til øgruppemedlemmer?
(kommunikation, underskrifter osv.)

Næste møde:
d. 28.-29. nov. hos Sebastian - for dem der kan - mulighed for online-møder for dem der ikke kan
hele weekenden.

