Ø-gruppemøde 24.03.21
Tilstede: Jaqline, Maibritt, Morten, Julie, Pernille, Carlos, Malene, Amalie, Jasper
Billet-loft
•

•

Uge 27, 28, 29 30:
1. april 30 billetter online
1. maj - Vi sætter flere billetter til salg baseret på en opgørelse over reserverede
billetter.
Uge 29 (Jubilæumsfest): Ubegrænset

Billetpriser: Uge 27, 28 og 29:
• Mulighed 1: (4 stemmer)
Ugebillet: Ugepris + 150 kr. transportgebyr
Dagsbillet: Alm. dagspris + 25 kr. transportgebyr per. dag
• Mulighed 2: (5 stemmer) → (4 stemmer)
Ugebillet: Ugepris + 150 kr. transportgebyr
Dagsbillet: Alm. dagspris + 20 kr. transportgebyr per. dag
• Mulighed 3: (5 stemmer) → (5 stemmer)
Ugebillet: Ugepris + 150 kr. transportgebyr
Dagsbillet: Alm. dagspris + 75 kr. hvis ankomst/hjemrejse = lørdag
• Mulighed 4: (1 stemme)
Ugebillet: Ugepris + 150 kr. transportgebyr
Dagsbillet: Alm. dagspris (ingen transportgebyr)
Billetpris Uge 30:
Alm. ugepris – 1 dag + 150 kr. transportgebyr
Postbådsbilletter:
• Øremærk billetter til ankomst: Nakskov → Vejlø (9 stemmer for)
• Øremærk billetter til hjemrejse: Vejlø → Nakskov (7 stemmer for)
• Vi skal sikre, at online-billet-platformen kan sætte yderligere “tilvalgPostbådsbilletter” til salg, når de er udsolgte / nærmer sig at være udsolgt.
• Koster det noget at sælge ‘tilvalgsbilletter?
• En kategori i begge tilvalgsbilletter: “Jeg skal ikke med Vejlø-transporten”
(man betaler i princippet stadig for Vejlø-transporten, men der reserveres
ikke plads ombord på Postbåden).
• Der skal som udgangspunkt sættes 2 x 30 billetter til salg (altså to afgange).
• Carlos er med som hjælp, hvis Julie behøver det.
Jubilæumsfesten (Excel-overblik præsenteres fra jubilæumsgruppen)
De præsenterede billettyper er vedtaget.

Salgssted:
Ticketmaster vs. SØB/ØB Billetsalg - Ticketmaster vælges.
-Snakker med Ticketmaster i morgen (25. marts) og hører, om alle teknikaliteter kan lade sig gøre.
Julie har Carlos som hjælp.
Julie og/eller Carlos melder tilbage til Øgruppen.
Corona-pas = Vaccine-bevis eller negativ 72-timer gammel Corona-test
• Hvad er vores holdning til dette? (det er nok meget naturligt at skulle træffe en beslutning
herom som ferie-arrangør).
• Skal vores holdning skrives ud på Facebook allerede nu? (nogen vælger sikkert at
købe/undlade at købe billet pga. denne beslutning, hvad enten beslutningen bliver med
eller uden krav om vaccinepas og/eller Corona-test).
Udmeldinger:
Corona-pas
Vi følger myndighederne.
Vi har ikke en holdning.
Et krav om dokumentation (såsom Corona-pas) kan blive et krav, hvis det stemmer bedst overens
med sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Vi holder særligt øje ift. jubilæumsfesten.
Jubilæum
Gennemføres kun hvis der ikke er forsamlingsloft.
→ Udmelding på Facebook + hjemmesiden!
Ohøj alle skønne Vejlønitter!
Der er nu en uge til, at billetsalget kickstartes på Ticketmaster, og i den forbindelse kommer der
hér lidt yderligere info om årets sæson:
Billet-loft
Der sættes et start-loft på Ticketmaster-salget på 30 personer til hver af ugerne. D. 1. maj vil dette
loft hæves, således at min. 50 personer (inkl. regnskabsførere og igangsættere) kan deltage. Loftet
er fastlagt efter, hvad der vil være den nedre grænse for, om sæsonen kan afvikles.
Billetter til jubilæumsfesten sælges uden billet-loft. Øgruppen ser et ‘loft-frit’ billetsalg som en
præmis for afviklingen af jubilæet, således at alle der ønsker, kan deltage i festlighederne - vi
ønsker altså ikke at afvise deltagere pga. et forsamlingsloft.
Hvis jubilæet aflyses...
Skulle det ske, at jubilæumsfesten aflyses (eks. hvis forsamlingsloftet bliver for lavt, eller hvis
retningslinjerne bliver for svære at overholde), får det fire konsekvenser:
1) Alle købere af jubilæumsfest-billetten får refunderet billetprisen.
2) Uge 29 vil blive en ren “Scenen Er Din”-uge uden jubilæumstema.
3) Uge 30 vil starte lørdag d. 24. juli i stedet for søndag d. 25. juli.
4) Vejlø Ø-lejrs 50-års jubilæum vil udsættes til 2022.

Øgruppen følger situationen omkring covid-19 tæt
Ligesom sidste år vil Øgruppen forbeholde sig retten til at opstille de krav og retningslinjer, der
måtte være nødvendige for, sæsonen kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. I den forbindelse
er det vigtigt at understrege, at Øgruppen kun vil opstille krav og retningslinjer, der baserer sig på,
og er i overensstemmelse med, sundhedsstyrelsens, myndighedernes og kulturministeriets
anbefalinger.
Der er dog langt tid til juli, og vi ved fra sidste år, at meget (alt!) kan nå at ske på 3-4 måneder. Der
er derfor ikke opstillet særlige regler eller retningslinjer på nuværende tidspunkt, men Øgruppen
forbeholder sig retten til at indføre disse på et senere tidspunkt (eks. krav om fremvisning af
Corona-pas).
VI GLÆDER OS!
Samtlige af Øgruppens 10 medlemmer glæder sig til at være på vores allesammens Ø med alle
vores ferievenner, og så krydser vi ellers fingre for en sæson, der minder mest muligt om ‘det
normale Vejlø vi kender!
- Vejlø Øgruppen

Vejlø-hjemmesiden - Transport.
Transport på Ticketmaster (afgange lørdag) eller via. postbådens hjemmeside.
Afgange lørdag (Nakskov → Vejlø og retur) er inkluderet i uge-billetten.
Øvrige afgange booket via postbådens hjemmeside er ikke inkluderet i ø-lejr-billetten.
Øvrige afgange booket via postbådens hjemmeside er ikke returbilletter.
Ved dagsbilletter vil man kunne købe en enkelt Vejlø-transport hos regnskabsførerne for 75 kr.
Dagsbilletter vil man kun kunne købe ved aftale med regnskabsførerne for den pågældende uge
(såfremt der ikke er udsolgt).
Tekst til jubilæumssiden:
• Udkastet er kommet
• Adskillelse af Jubilæumsugen og Jubilæumsfesten
• Klar beskrivelse af billettyper

