Øgruppemøde 12. maj 2021
Til stede: Malene, Maibritt, Amalie, Morten, Pernille, Jasper

Agenda:
1. Postbådsbooking
Malene har lavet et Doodle-setup, som vi afprøver.
Malene skriver en bekræftelse ud til deltagerne, når de har booket.
Malene laver et skriv om, at de der allerede har købt billet har fået deres postbådsbillet
annulleret, og at de vil blive kontaktet, når sæsonstarten nærmer sig, hvorved de skal booke
en ny overfart. Amalie sender mailen ud fra kontakt-mailen.
2. Corona-pas
Link til regeringens genåbningsaftale (6. Maj-aftalen: relevant er tabel 1 s. 3-5)
Der bliver et krav om corona-pas. Jf. regeringens aftale d. 6. Maj, ordning 6, 7 og 8.
Hvis man er fritaget for at blive test, og ikke har vaccine, skal man kunne dokumentere dette.
Kommer man uden corona-pas, og har man ikke dokumentation for, at man er fritaget for
test, er der ikke adgang til lejren.
→ Fordi der kræves fremvisning af corona-pas, hæves billet-loftet til 150 deltagere.

3. Jubilæet
Absolut senest d. 1. Juni meldes det ud, om jubilæet afholdes.
Billetsalget suspenderes på Ticketmaster - Malene kontakter “Søde Anders” fra TM.
Afgørende for om jubilæet kan afholdes - Regeringens genåbningsplan:
6. Ordning for udendørs arrangementer for stående og i bevægelse (festivaler, større
koncerter, sportsarrangementer)
Åbner udendørs med sektioner af 200
8. Udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med overnatning*****
*****Der lægges op til særskilt åbning af udendørs sommerlejre, spejderlejre,
stævner mv. med overnatning. Åbner med maks 500 personer i alt pr. lejr/stævne.
Åbner med krav om coronapas og vilkårene i ordning 6.

Til et snarligt, kort, ekstraordinært møde: Søndag d. 16. Maj kl. 14.
- Beløb til at ugerne markerer jubilæet.
- Uge 30 overtager lørdag i uge 29, men hvad gør vi med billetterne på TM?
- Uge 29 bliver en helt almindelig “Uge 29 Scenen Er Din!”
- Udmelding til deltagere (per mail)
- Udmelding på Facebook
- Nyt billet-loft: 150 personer
- Postbåden skal have besked
- Verner (cirkustelt) skal have besked
- Igangsætterne fra uge 29 og 30 skal have besked
SoMe-kampagne
Magnus og Mika giver den gas på Facebook og Instagram. Men ingen betalte kampagner.
Computer
Vi køber en Lenovo gennem Elgiganten, og Office Pakken som engangslicens.
Bank
Malene har adgang til banken.
Der står ca. 200.000 ,- på kontoen.
Der er stadig ikke betalingskort.
Trøjer
Jubilæumstrøje - vi hører Simon, om han kunne være frisk på at udvikle design til trykket.
Hvis ikke Simon kører videre, kan vi høre Jens.
Der skal tænkes over, hvad der definerer beløbet (antal tryk/farver/bogstaver/min. Bestilling Vi hører Sebastian)

Eventuelt

