Ø-gruppemøde d. 13. Juni 2021
Til stede: Jasper, Maibritt, Morten, Carlos, Malene
Referent: Malene

Trøjer (Sebastian)

Er de bestilt? Ja! 75 trøjer i forholdet 60/40 lynlås/ikke
100 muleposer med tryk
Hvad skal vi betale for det? 18.000 ca.
(Kvittering sendes til kasserer@vejloeoelejr.dk)

Morten har:
17 t-shirts: 2*xxl 5*xl 3*L 5*M 2*S
6 stk. Børne t-shirts 8-10 år
De medbringes asap!
Pris: 150 (=potentiel indtjening på: 2.250 kr.)
Forslag:
Hoodie med lynlås: 400 kr.
Hoodie uden lynlås: 350 kr.
Mulepose: 75 kr.
Det koster 22.775 at købe! og HVIS vi sælger det hele (hvor vi tager 10 hættetrøjer med
lynlås fra til os selv) så tjener vi flg
35*400 = 14.000
30*350 = 10.500
100*50 = 5.000
I alt = 29.500
Overskud: 29.500-22.775 = 6.725 kr.

Jubilæumsbudget til ugerne (Fælles)
Hvad bliver beløbet?
Er besluttet: 1000 kr. + 20 kr. pr. Ugedeltager.
Det er tastet i regnskabsprogrammet.
(Mulighed 1:
Afhængig af deltagertallet for ugen (kræver efterfølgende afstemning om beløbet)

Mulighed 2:
Fast beløb
Mulighed 3:
Grundbeløb (eks. 1000 kr) + tillægsbeløb afhængig af ugens deltagerantal)

PC (Maibritt)
Er købt - hvem skal have den og lægge office på?
Den kommer med på forlejr - og der bliver lagt officepakken på - Jasper gør det!
Malene sender RF-programmet til Jasper

Telefonen (fælles)
Hvem har telefonen? - skal vi have en ny? eller er den fjong?
Jasper skriver til Amalie og spørger hende

iZettle (Fælles)
Malene har iZettlen.
Følger der et abbn med? (kontakt evt. Marianne)
Malene vil prøve at betale til den! - den er pt i opladeren

Corona-tiltag (Jasper)
Gennemgang af potentielt relevante tiltag fra sidste års ‘corona-ølejr’ - skal vi have dem
(de potentielt relevante tiltag) med i år eller ej?
Opslag
Hygeiejneregler: Deltagere skal vaske grundigt hænder inden håndtering af mad! (også
når der opfyldes)
Hygiejnehold: rengøringshold! Er en god idé - vi beholder den!
Rengøring inden næste lejr: beholder.
Skraldespande skal tømmes - beholder vi
Toiletter rengøres og tømmes dagligt!
Sprit
Jasper reviderer opslaget!

Refusioner (Malene)
Baggrund: Sidste år blev vi enige om at TM billetter kunne refunderes op til en uge før
lejrstart - dette tænker jeg vi skal igen.

AFREJSE I UTIDE (sygdom o.lign.)
Vi refunderer ikke opholdet på lejren, hvis man bliver syg eller lign. årsagen har ingen
betydning. Deltageren skal selv skrive til Ø-lejren, hvis de er tilmeldt via TM og hvis de har
betalt for ugen på lejren. Du kan ikke give penge retur fra din kasse.

Éndagsbilletter (Jasper)
Forslag til procedure baseret på tidligere snakke:
-

-

Man ringer (eller mailer) til ugens RF’ere og hører, og skriver sig på en
venteliste.
Hvis ugen ikke bliver udsolgt, kan de reserverede éndagsbilletter tages i brug
(efter først-til-mølle-princippet)
RF’erne vurderer, hvornår der er ‘garanti’ for, at ‘éndagsdeltagerne’ kan komme
og melder det til deltagerne.
Hvis éndagsdeltagerne ønsker at benytte sig af en eller flere
lørdagspostbådsafgange, koster det 75 kr./lørdagsafgang oven i den samlede
billetpris.
Overfarter med postbåden på ikke-lørdage bestilles via Postbådens online
booking-system.

Hej Jasper - det er sådan det er meldt ud til RF’erne.. Og sådan Regnskabsprogrammet
er sat op - så hvis det IKKE bliver sådan, så lad mig det vide asap! - KH Malene

Pt. er det muligt at komme til vejlø ved
1. Posttur mandag-lørdag kl. 9
2. Ø-hop-turene mandag, tirsdag og torsdag kl. 14
Skal vi høre, om slotø-turene, onsdag og fredag kl. 14 også vil sejle et smut forbi Vejlø,
hvis der er ølejr-deltagere med?
Morten vil høre postbåden!
Malene mailer til Morten 1 gang om ugen.

Postbåd og mails (Malene)
Baggrund:

Det tager MEGET lang tid det her med at booke postbåde - og det er som om at folk tror
at de nu, hvor det er rigtige mennesker, der sidder og svarer, kan lave om i det, eller
booke til flere end de har købt billetter til. Det gør det bare virkelig besværligt - men vi er
totalt service-mindede! Vi er dog glade for at vi har gjort det - vi kan selv styre hvornår vi
åbner op for den næste og vi kan booke postbåd til os selv og RF’erne og IG’erne.
Vi har dog brug for JERES hjælp. Prik til dem, der endnu ikke har svaret - sig de skal
booke til det antal billetter de har købt (und nix wieder). Og hvis de IKKE vil med
postbåden, så få dem til at skrive det til os!

Reserverede billetter (Malene)
Ønsker at få genopfrisket overblikket og tjekket om alt passer - tastet ind i delt sheet i
drev… (som jeg laver nu, til lejligheden).

Hvad mangler der i lejren/redskabsskuret? (Malene)
Maibritt tager de ting, hun kan nå med på Lejr1, udfylder mere og giver listen videre til
Morten

Kalender-udprint (Fælles)
Hvornår og hvor ligger Øvaluering? (Malene har tilbudt at lægge hus til): Søndag d. 19.
Kl. 12.00 er der øvaluering. - Hos Malene
(Lørdag d. 18. Kl. 18.00 ish og frem er der ø-gruppe-aflutnings-hygge)
Hvornår ligger Vejlø Grill? Fredag d. 13. August - i Nørrebroparken - fra kl. 16.00
Hvem udarbejder det? Jasper laver det!
Malene har tilbudt at printe (ellers kan Morten)
Båd (Sebastian)
Fra sidste møde: Sebastian hører om han kan lave en aftale med Jonas om at rense og
male den og lave skader!
Hvad er status? Der er ikke lavet reparationer, men den er malet (dog beskidt)!
Malene har betalt Jonas det aftalte! Morten går lige videre med det til Sebastian.

Vandvarmer (Sebastian)
Fra sidste møde: Sebastian spørger Kakerlakken om han evt vil sætte den op for os!
Hvad er status?
Skal vi bruge en mover til køleskabe og vandvarmer? Morten hører Sebastian - og aftaler
der, hvilken dag det kan være… og i det hele taget lave aftaler vedr. det!
Båd:
- speeder...ny motor? - Sidsel kan skaffe en 40 hk motor til 10-12.000 i hendes
speedbåd-motor-vennegruppe. - undersøg vedr. Forsikring mm. Carlos har en
forhåndsforsikringstilbud (til forening) på 40 hk motor til 600 kr. p.a.
‐Xander… Lasse er bådpasser igen? (Ophold i år er vel betaling for den kommende
sæson?) Lasse og Jonas kommer i år i uge 27!
Morten prøver at sælge vores gamle motor
Carlos skriver til Sidsel (10.000 er helt ok)
Kontrakter:
‐ status på kontrakter - jeps! Morten har styr på det! (tror han)
(obs parkering i Lindelse)
Købmand:
Alles gut? Ift økologi
Kæmpe køb: Præcis hvad står i gruppen
Købet deles i 4 portioner og der udregnes en pris pr. Uge - som trækkes af kost-regnskabet
på ugen
Forlejr:

- er der folk nok til forlejr 2?
Hvem kommer:
Morten, Carlos, Tas, Pernille, Marianne Kaspersen (Mary), Sidsel, Erik, Jaqline

