Øgruppemøde 2021.02.23
Til stede: Morten, Maibritt, Jasper, Sebastian, Pernille, Jaqline, Carlos, Malene, Amalie

Dagsorden:
Billetter:
Vi skal have sat billetter til salg på Ticketmaster.
Vi skal have et loft pr uge: 50 billetter til at starte med. Kun billetsalg via Ticketmaster.
Vi skal igen sætte ugebilletter til salg.
Vi starter billetsalg 1. april. (medmindre verden er åbnet inden, er det med loft på 50personer pr
uge)
Vi melder ud i Vejlø-grupperne (via øgruppens profil) at vi sætter billetter til salg pr. 1. april.
Postbåden:
Situationen kort:
Postbåden har fået ny ejer. Vi kan købe time-tid! (guidet tur til min. 3 timer = 3000 kr.)
Mad sejles der stadig med! (2000 kr. om ugen med daglig afgang kl. 09.00 fra Nakskov)
Forslag: Læg det ind i billet-prisen! (dvs. prisen for alle)
-100kr for alle
-125kr for alle
-150kr for alle lagt oven i den uge-billet, der nu må være. - babyer og 3. barn (for enlige) er stadig
gratis!
Så vil prisen være: 780kr, - for 2-14 år, 955kr, - for 15-24 år, 1235kr, - for +25år
-6 stemmer for ud af 9 øgruppemedlemmer.
Båden bookes hver lørdag fra kl. 14.30 (Nakskov) og sejler til den er tømt.
Lørdag i uge 29 (jubilæum) er den booket hele dagen - også om søndagen!
Jubilæumsgruppen:
Håber til det yderste at det åbnes op og at der kan holdes jubilæumsfesten.
Hvis der er forsamlingsloft på 100 personer, så flyttes festen.
Har holdt flere møder og i gang med idéer til aktiviteter.
-Skattejagt
-O-løb
-Forhindringsbane
-Tip en 13
-Historiefortælletime (forskellige “ekspertpersoner” som “interview”)
-Film-fremvisning
-Fest på selve jubilæums-dagen! Primært en voksen-fest!
Kim sponsorerer et telt og borde/stole til 50 pers. Yaeh! Der er tale om et fadølsanlæg! - mums!

Ugerne:
Uge

IG

RF

27

Marianne (Mary)/ Pernille (Marianne Melby)/Rene

28

Sebastian/Jasper

(Magnus/Tobias)

29

3-kløveret

(Trine/Jowan)

jubilæum jubiiii!

Marie/Malene

30

Marie(Jes)/Malene

Bo/Henrik

Facebook
Husk at brug øgruppens profil til Ø-gruppe-opslag!
Hjemmeside og facebook:
Opdateres snarest og løbende.
Asap! lægges der ud at billetsalg starter pr. 1. april. - både på hjemmeside og Facebook.
-Info om at billet er inkl. postbåd (kun lørdagsafgange)
-Ny prisliste
-Tydeliggøre at jubilæum er selvstændig - og uge 30 går fra søndag til lørdag!
-Jasper: Hjemmeside
-Maibritt: Facebook!
Næste møde:
I løbet af uge 10
Amalie laver afstemning på øgruppens Facebookside!

