Ø-gruppemøde d.14. januar 2021
Til stede: Malene, Carlos, Jaqline, Julie, Sebastian, Morten, Jasper, Maibritt
Ordstyrer: Malene
Referent: Jasper
Bank:
Hvis der skal laves et betalingskort, skal der i vedtægterne stå, at det er kasseren, der tegner
foreningen (eftersom kortet er knyttet til en person inden for foreningen).
→ Der bliver kaldt ind til Ekstraordinær Generalforsamling (hvilket finder sted min. 4 uger efter
indkaldelse).

Sæsonen 2021-2022: Uge 26-31 (forslag?):
1. Hold fast i ugerne 27-31 (det vil kræve nye IG’ere i uge 31).
2. Forskyd samtlige ø-lejr-uger én: uge 27-31 → uge 26-30.
3. Læg uge 31 som uge 26 og bevar uge 27-30.
4. Drop uge 31: Sæsonen bliver 27-30.
5. Drop uge 31, og lav ‘pop-up’-projekt i år 2021 og/eller 2022 i uge 26: Sæsonen bliver
26-30 (Der bliver skrevet ud på den store Facebook-gruppe).
Jubilæumsgruppen:
Billettyper (3)
1) Uge-billet (lørdag - Lørdag) *
2) Fest-billet (Lørdag - Søndag) **
3) Fest-billet som pakkeløsning (Lørdag - Søndag) ** ***
* Ticketmaster + køb på øen
** Kun køb via Ticketmaster
*** (Postbåd t/r=170, bus t/r= 140, Festbillet=155 - i alt 465. Pakkepris 500,-)
Implikation: Uge 30 billetten rækker fra søndag (uge 29) → lørdag (uge 30)
Skal der gives gratis-billetter?
•
•
•
•
•

RF’ere (særskilt regnskabsperiode): Ja - 4 person (2 fra uge 29, 2 fra uge 30)
Musikere: Vi betaler ophold for bandmedlemmer, som er på øen. Hvis der hyres et ekstra
band (udefra) / DJ /Jukebox, må vi få en totalpris inkl. Transport ekskl. Forplejning.
Gården: Ja - 8 voksne plus gårdens børn.
Jubilæumsgruppen: Nej
Øgruppen: Nej

Teltpladser:
Pt. har vi sove-kapacitet til 200 personer - Hvordan kan rumme mere end 200 personer?
Forslag:
Område:

Private telte.
Forlængelse af fællesteltene.

De, som kommer i jubilæumsugen, skal sove i 30-mandstelte.
De, som kun kommer til festaftenen, skal tage privat-telte med.
Privat-telte må kun være opslåede i natten lørdag → søndag i uge 29.
Kontrakter - Der bliver aftalt ‘kontraktdag’ med alle 3 kontraktparter.
Postbåden (der er kommet nye ejere)
Anders og Linda
Købmanden
Tekster til hjemmeside
-Der bliver sørget for at indhente tekster til hjemmesiden.
-Hjemmesiden opdateres fra lørdag d. 23. januar.
-Der bliver skrevet til regnskabsførerne.
Næste møde:
Generalforsamlingsmøde - Fredag d. 12. kl. 17 (uden Øgruppemøde).
Generalforsamlingsmøde – Tirsdag d. 16. kl. 19 (med Øgruppemøde).

