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I værkstedet på Falkevej 21, Hillerød
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1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Morten Tybo
Referent: Jasper Emil Strømgren

2. Beretning fra Øgruppen
Sæsonen har igen i år været præget af corona-pandemien: Alle øgruppens møder har været
afholdt online og pga. usikkerhed omkring sommerens restriktioner, har der også været en del
flere møder end vanligt. Det har været svært at samle hele øgruppen til alle møder og derfor har
gruppen til flere møder ikke været beslutningsdygtig og punkter er derfor blevet udsat og mange
ting ikke blevet effektivt løst.
Malene har overtaget kasserer-posten og med et ønske fra gruppen om et Mastercard, har det
taget det meste af sæsonen før tingene var på plads bankmæssigt og vi fik adgang til ølejrens
konto.
Pga. corona-restriktioner har der igen været deltagerloft på ølejrugerne. Derfor er der også blevet
brugt tid på Ticketmaster-løsningen.
Postbåden har skiftet ejer og det har ikke været muligt at finde en god løsning som matcher vores
ønsker for transport til og fra øen. Dette har der været brugt enormt mange timer på.
Der er blevet brugt mange timer på jubilæumsfesten - som endte med at blive udskudt til
sommeren 2022 pga. corona-restriktioner.
Men på bundlinjen er det alligevel lykkedes at holde en fantastisk ølejr med stigning af lejrdøgn på
alle uger - og det er vi glade for.

3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2021
Regnskab samt budget findes som PDF-dokument bagerst i dokumentet.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.
NB!
Der er bevidst budgetteret med et for lavt deltagertal i 2022 for ikke at lægge et for
overoptimistisk budget.
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4. Evaluering af sommerens uger
Uge 27: Lærke og Asta
Uge 27 bød på gode aktiviteter for både børn og voksne – Ligesom det plejer. Det var rart med
en plan.
Kunne være rart at gå tilbage til den gamle ordning med postbåden, hvor det er mere fleksibelt.
Madmæssigt var det fint, men i nogle af dagene manglede der en plan. Eksempelvis manglede
der brød og æg om morgenen, som gjorde det svært at lave morgenmad. Dette kunne der med
fordel have været en plan over fra starten af ugen, da varerne kom senere henne af ugen.
Fællesopgaver (toilettømning og opvask) er noget man i højere grad skal nævne og snakke om
ved maden, så det ikke er noget, de samme få melder sig til, mens andre ikke laver noget.
Dermed ved man også, at tingene bliver gjort.
Mere tydelig håndsprit, og mere fokus på hygiejne, samt mere fokus på at tjekke
coronapas. Der var nogle, som blev syge dernede med noget diare, hvilket håndsprit og oftere
håndvask kunne have hjulpet på. Hvilket der godt kunne blive kommunikeret omkring. Generelt
mere information og kommunikation til fællesspisningen.
Nogle af de gamle telte er lidt slidte, samt meget mørke, så skal man investere i nye telte på et
tidspunkt må de gerne være lyse.
Tak for en god uge!
Uge 28: Maria Runing
Generation z blev ramt af Corona i slutningen af ugen og vi var som hold nødsaget til at
udtænke andre muligheder for at bibeholde gejsten på øen og få det bedste ud af situationen.
Vi opdelte lejren i asymptomatiske, symptomatiske og de smittede. Personligt var jeg selv
meget påvirket af situationen men rørt over hvor overlevelsesdygtige vi som hold var.
Ufatteligt dygtigt hold vi fik strikket sammen til at håndtere oprydningen og afspritning, samt at
sætte diverse i karantæne. Disse opgaver har været ligeligt og jævnt fordelt og holdet har
udvist enormt stor kampgejst og fællesskabsånd ved den mindste opgave.
Der har generelt været en konsensus om, at jo bedre vi er til at arbejde sammen jo mere
sammenhørige er vi i sidste ende og henad vejen Det har været en fornøjelse at se holdet vokse
sig endnu stærkere gennem en krise, som er tænkelig men uønskelig. Den påvirkede os alle i
forskellige grader og folk har været rummelige overfor hinanden i løbet af det sværere dage.
Ugen op til udbruddet har været energisk, sjovt, aktivitetsrigt og fuld af god musik.
I år var deltagerantallet næsten fordoblet og udover at kunne fornemme det på manglen af
rene kaffekopper, kunne man fornemme det på øens stemning, både på godt og ondt. Efter at
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have forhørt mig både hos gamle og nye, så var der en generel enighed om at der var for mange
deltagere på øen, i sammenligning med sidste år. Dét at deltager antallet stiger betyder, nye
ansigter, flere nye input og derfor også et større behov for klare rammer for hvad ølejr er. Og
hvem bestemmer hvad ølejr er? Jeg oplevede en stor gejst for de nye at deltage i tjanser, dog
manglede der "oplæring" i hvordan de forskellige tjanser foregår, og i og med at der er ønske
om mere fokus på hygiejne, er en grundig oplæring til de nye endnu vigtigere for øens helbred.
Derudover fornemmede jeg, at der var uklare rammer for hvilken slags ølejr der var ønskeligt i
uge 28. Som sagt forhørte jeg mig hos gamle og nye og der var en lettere uenighed om hvad
uge 28 skulle repræsentere. Soundbox hver morgen kl 10 ved opvask? 2-3 planlagte aktiviteter
om dagen? Fest med soundbox til kl. x om natten? Jeg havde det svært i løbet af ugen, og fandt
ikke, det høje tempo med flere daglige aktiviteter, som en del af den ølejr jeg kan lide. Andre,
især de nye oplevede at der skete meget, dog at det stadig var en fantastisk uge og dette
synspunkt deler jeg også.
Kommentarer fra forsamlingen:
Myndighederne har rost håndteringen af corona-udbruddet.
Fra ’sidelinjen’ (Facebook) så håndteringen meget elegant ud.

Uge 29: Lasse Hal
Lasse er tidligere Lyø-deltager, og skulle i år prøve Vejlø. Det var en fantastisk oplevelse! Ægte
ølejr-stemning og i overensstemmelse med både fordomme og forventninger. Især positiv over
for musiktemaet.
Kunne godt tænke sig at lave en drama-workshop – synes dog, at der skal være en smule mere
struktur, så det bliver lettere for lejrens deltagere at deltage i.
Lasse efterlyser et tjansesystem / en tjansehåndtering, som er mere højskolelignende, og
efterlyser desuden højere grad af hygiejne.
Kommentarer fra forsamlingen:
Igangsætterne takker af. De har været utroligt tilfredse med ugens forløb og de 14 år, de har
stillet op.
Uge 30 holdet var igen kede af at overtage en uge, hvor der ikke var ryddet op og gjort rent ærgerligt at starte med en 4 timers opvask! - Vi skal blive bedre til at overlevere mlm ugerne.
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Uge 30: Kris og Naja
Fantastisk uge.
Byfesten er et hit og starten på en ny tradition.
Savnede det planlagte kreative (som der har været de sidste par år - med snitteri mm.)
Kommentarer fra forsamlingen:
- Der var ’støj’ i slutningen af ugen, hvor der var forskellige forventninger til, hvorvidt
deltagerne behøvede at hjælpe til at pakke lejren sammen.
- Fantastisk blanding af aldersgrupper bl.a. med en stor teenagegruppe.
- Det fungerer godt med kommunikationen på Uge 30’s Facebook-gruppe i ugerne/dagene op
til – det forbereder deltagerne på ugens aktiviteter, især ift. at medbringe remedier, og det
forbereder deltagerne på det generelle Vejlø Ølejr-mindset.
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5. Indkomne forslag
5.1 Forslag vedr. skiturs-støtteforeningen.
Forslagsstiller: Finn Nielsen
Se forslaget og forslagets ordlyd i Bilag 1.

Kommentarer fra forsamlingen:
Hvis forslaget stemmes igennem vil det besværliggøre arbejdet for dem, der ønsker at
lægge kræfter i det frivillige arbejde.
Det har taget langt tid at nå ’her til’ (en egentligt skitursbestyrelse, som kan råde over
pengene og igangsætte planlægningen af en ny Vejlø Skitur).
Afstemning:
For: 1
Blank: 4
Imod: 17

5.2 Forslag vedr. debatgruppe på Facebook.
Forslagsstiller: Malene Hegnelt
Se forslaget i Bilag 2.

Kommentarer fra forsamlingen:
Debat er vigtig, fordi den er meningsdannende. Hvis man ikke ønsker at læse
debatindlæggene, kan man lade være.
Der nævnes, at deltagere vælger ølejren fra pga. debattens negative tone.
Afstemning:
For: 21
Blank: 1
Imod: 0

5.3 Forslag vedr. deltagerloft på Ølejren.
Forslagsstiller: Bo Lyremark Hansted
Se forslag i Bilag 3.
Kommentarer fra forsamlingen:
Et modargument er, at man potentielt set udelukker deltagere, der gerne vil med i en
udsolgt uge. På Vejlø Ølejr har man altid kunnet komme og gå efter eget valg, og det
bliver tabt, hvis der indføres et loft.
De mange deltagere udfordrer ikke kun lejrens kapacitet men også stemningen i lejren.
Emnet har været en stigende tendens – deltagere på tværs af ugerne snakker om det.
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Det ses på tallene, at udfordringen med for mange deltagere (på 120+ deltagere) vil
gælde få uger, og primært uge 30. Derudover er der spidsbelastninger eks. i uge 29.
Et deltagerloft vil gøre, at deltagere skal melde deres ankomst i forvejen, hvilket vil gøre
det lettere for ugens regnskabsførere at forudsige, hvor mange der skal bestilles mad til.
Dermed også at holde et strammere budget.
Hvem tælles i så fald med, hvis der indføres et loft? Et bud er alle deltagere på to år og
opefter.
Pga. indkomne ændringsforslag indledes der med en afstemning omkring deltagerloft i
det hele taget – Hvis et loft vedtages, præciseres loftet derefter. Med loft medtælles en
deltager, hvis man er lejrtilmeldt (dvs. indregistreret i regnskabssystemet).
5.3.1) Afstemning: ”Der indføres et loft for antal deltagere på øen”
For: 10
blank: 5
Imod: 7
5.3.2) Afstemning – Præcisering af loft:
A. ”Deltagerloft på 120 deltagere per dag”.
For: 7
Imod: 10
Blanke: 5
B. ”Deltagerloft på 120 deltagere per dag, men uden loft på ugens sidste
lejrdøgn (fredag)”
For: 18
imod: 1
Blank: 3
C. ”Et grundloft på 120 deltagere per dag med mulighed for at regnskabsførere
og igangsættere i fællesskab kan vælge at hæve loftet for deres uge.”
(Afstemning ikke afholdt pga. vedtaget 5.3.2. B)
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5.4 Forslag vedr. penge fra den gamle skiturskonto - til brug på ovn og hjertestarter.
Forslagsstiller: Finn Nielsen
Se forslag, Bilag 4
Det besluttes ved diskussion, at pengene ikke bruges på hjertestarter.
Kommentar:
Nete forpligter sig til at fondsansøge en hjertestarter med frist til foråret.
Der nævnes, at nye ovne kan være godt, men også at strømmen ikke kan trækkes, hvis
der købes for store ovne, da der er en begrænsning i strømkapaciteten.
Forslag fra forsamlingen:
- En mindre ovn til at supplere den nuværende ovn.
- Solceller.
- Kajakker.
- Mindre ovn som supplement + tilskud til speedbådsmotor.
Forslaget falder, mens ovenstående ’ønskeliste’ står som indikation af, hvad forsamlingen
ønsker, at pengene bruges til.
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6.

Valg af ny øgruppe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.

Maibritt Elmeland
Malene Hegnelt
Carlos Manuel Nielsen
Nete Jørgensen
Morten Tybo Nielsen
Jasper Emil Strømgren
Sebastian Visbech Jørgensen
Pernille Hulebæk

Valg af revisor

Finn Nielsen

8.

Eventuelt
a. Postbådssituationen
Postbåden har fået ny ejer siden sommeren 2020. Se Bilag 5 (Morten) for en beskrivelse af,
hvad det nye ejerforhold har betydet for aftalen mellem Postbåden og Vejlø Ølejr.
b. Hygiejne, tjanser og uge-overlevering
Der ønskes mere struktur til at forbedre hygiejne-niveauet samt overleveringen fra uge til
uge. Der opfordres til, at den nye Øgruppe tager dette punkt videre til den kommende
sæsons dagsorden.
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Bilag 1
Forslag til Vejlø ø-lejrs øvaluering
”Man kan ikke vælges til eller sidde i ø-gruppen, hvis man også sidder i Støtteforeningen Vejlø Skiturs
bestyrelse”.

Begrundelse:
Det er vigtigt at alle i ø-gruppen sidder der på samme vilkår. Da støtteforeningen kan have afgørende
økonomisk indflydelse på et besluttet forslags gennemførelse, kan der opstå en uligevægt i ø-gruppen, hvis
et eller flere medlemmer af ø-gruppen, sidder i bestyrelsen for støtteforeningen og skal træffe en
beslutning om man vil støtte en ansøgning om midler til gennemførelsen af et forslag besluttet af et flertal i
ø-gruppen.
Et par eksempler (her skal man huske at forholde sig til det principielle og ikke de nuværende medlemmer
af støtteforeningens bestyrelse eller indholdet i eksemplerne). I eksemplerne sidder både person a og b i øgruppen og støtteforeningens bestyrelse.

Eksempel 1
Person a og b foreslår på et ø-gruppemøde at man køber en opvaskemaskine til ø-lejren for 15.000,- kr.
Forslaget stemmes ned af ø-gruppen.
Næste dag sidder person a og b til bestyrelsesmøde i støtteforeningen og der beslutter de at donere
15.000,- kr. til ø-lejren med den klausul at pengene kun kan bruges til indkøb af en opvaskemaskine. Det
offentliggør de på ø-lejrens Facebook side uden at informere ø-gruppen først.
-

Person a og b kan altså genåbne et forslag der er lukket af ø-gruppen. Ø-gruppen skal nu ikke bare
forsvare deres nej til opvaskemaskinen, men også hvorfor når man nu kan få den gratis.

Eksempel 2
Et flertal i ø-gruppen beslutter at søge støtteforeningen om 10.000,- kr. til at lave et lille hoppeland for.
Blandt dem der stemmer imod er person a og b. Næste dag sidder person a og b til bestyrelsesmøde i
støtteforeningen og skal tage stilling til en ansøgning på 10.000,- kr. fra ø-gruppen de stemte nej til dagen
før.

Eksempel 3
På et ø-gruppemøde er der en løs snak udenom dagsorden om det kunne være sjovt at købe en hoppeborg
til ø-lejren der i så fald skulle financiers af støtteforeningen. Person a og b giver udtryk for de syntes det er
en dårlig ide. Ø-gruppen går ikke videre med forslaget da det ligger i luften at støtteforeningen ikke vil
støtte et sådan forslag.
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-

Her kan person a og b stoppe en ide inden den er tænkt færdig selvom der måske kunne findes
flertal i ø-gruppen for et gennemarbejdet forslag.

Kan en øvaluering beslutte det?
JA. En øvaluering kan godt beslutte at der er betingelser for at blive valgt til et tillidshverv i foreningen så
længe det gælder alle medlemmer og ligger indenfor foreningens vedtægter. Øvalueringen kan f.eks. godt
beslutte at for at være ø-grupperegnskabsfører, må man ikke have været dømt for økonomisk kriminalitet
eller at en igangsætter der skal gennemføre emner med børn kan fremvise en børneattest.
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Bilag 2
Forslag til Øvalueringen d. 19. september 2021
Forslagsstiller: Malene Hegnelt

Debat-Facebook-gruppe

Der skal oprettes en lukket debat-Facebook-gruppe, som kun godkender medlemmer af den store
facebookgruppe: ”Vejlø Ølejr”. Denne lukkede gruppe er uden censur, så her kan der debatteres med de
midler man nu engang synes - naturligvis kun ift ting, der omhandler ølejr og er ølejrpolitiske.
Samtidig skal der opstilles nogle regler for Facebookgruppen: ”Vejlø Ølejr”.
Reglerne er følgende: (kan omskrives/tilpasses i sprog + fyldes mere på, hvis det vurderes)
● Opslag skal godkendes af admin
● Ingen kommercielle reklamer
● Hold den gode tone
● Gruppen er til info ikke debat
● Ordstyrerne lukker tråde for kommentarer, hvis det vurderes at det går i ring, eller hvis det bliver
debatterende!
● Del kun billeder, som du ved, du må dele - sørg for at folk fremstår anstændige (fx med tøj på) - det
er en offentlig gruppe!
● Har du et debatindlæg i den lukkede gruppe - så henvis gerne til det - men slå kommentarer fra ellers gør admin.
● Hvis man gentagne gange ikke overholder reglerne, kan man blive udelukket fra Facebookgruppen
De endelige regler justeres/finskrives af øgruppen og skrives ind i Facebookgruppen.
I den lukkede debatgruppe (som kunne hedde: ”Debat om Vejlø Ølejr”) er der kun nogle få regler:
● Ingen kommercielle reklamer
● Debatten skal omhandle ølejr - ikke andre politiske eller holdningsmæssige issues!
Baggrunden for forslaget:
De seneste år har tonen i vores Facebookgruppe: ”Vejlø Ølejr” taget en drejning mod det mere
holdningsorienterede - dette særligt med baggrund i Covid-19-pandemien, der i den grad har trukket
fløjene op. Men også andre ting har været oppe og vende og har fyldt vores Facebookgruppe med ord og
synsninger, som ikke hører sig til. Nogle er blevet personligt ramt mens andre skyder med spredehagl.
En deltager skriver dog så fint:
”Vejlø ø-lejr har altid bygget på social samvær, det var det eneste emne vi havde frem til midt firserne. En væsentlig del af det var
samtalen og debatten, ikke kun omkring lejrbålet men alle de steder vi mødtes. Det stærke sammenhold mellem Vejlønitter som der
har været der i nu generationer blev bygget på, at intet emne var for stort og intet emne for lille.
Det kan vi gøre fordi ø-lejren er et ”helle”, hvor vi ved at uanset hvad emnet er og hvor uenige vi bliver og hvor meget vi hisser os op,
så ved vi hele altid uden undtagelse at det ender med kram og vi alle sammen er gode nok.”

Det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo netop når vi mødes og ser hinanden i øjnene, at debatten afføder
kram, og man kan gå væk fra den, hvis man ikke er interesseret. Når man sidder bag en skærm og fingrene
får lov til at skrive løs, så er det ikke altid at man tænker sig om. Så bliver retorikken derefter. Og når man
skriver på offentligt tilgængelige sider, så vil folk, der ikke er en del af debatten/problematikken ikke kunne
undgå at blive påvirkede.
I øgruppen har vi den seneste tid fået flere henvendelser fra folk, som var kede af at ”de få” kunne få lov til
at styre lyden på vores fælles facebookgruppe. Vigtige opslag med info druknede i debatindlæg. Faktisk var
der flere, der ikke havde lyst til at tage til Vejlø Ølejr pga retorikken i Facebook-gruppen.
13/17
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Ved at oprette en debat-gruppe, som ikke fylder inde på ”den store gruppe”, så kan alle få lidt af kagen.
Ingen begrænses i at debattere og samtale om ølejr-emner, men dem, der bare har lyst til at se billeder og
få oplyst hvornår det næste arrangement er, kan det!
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Bilag 3
Forslag til øvalueringen. Stillet af Bo Lyremark Hansted
Mit fors lag går ud på, at vi s æ tter et loft på, hvor mange lejrdeltagere. vi øns ker i ugerne i lighed med de
andre ø-lejre. Da køkken, lokums forhold og telts oveplads er er omkring de 120 fores lår jeg at loftet bliver
det.
J eg er klar over, at dette er et brud med tidligere tiders motto: at man altid s kal kunne komme på Vejlø uden
forudgående tilmelding. Men vi har ogs å en anden tids ånd i dag, og de folk der gerne vil på Vejlø i dis s e år
har nogle klare forventninger om, at de bliver budt forhold og rammer, der er rare at holde ferie indenfor.
Den oplevels e får de ikke, hvis lokummer s kal tømmes flere gange om dagen, der s kal laves mad i flere hold
og der er kamp om s oveplads erne.
Lejrlivet kommer til at bæ re mere præ g af fes tival, hvor folk ikke gider at læ re hinanden at kende og ikke
føler ans var. En uge s om udvikler s ig s ådan, har jeg ikke lys t til at væ re igangs æ tter for eller deltage i, og
jeg ved efter de s ids te par års s nakke med flere, at vi er mange, der deler det s yns punkt.
Derfor s ynes jeg, at vi s kal holde fas t i det, s om coronas ituationen har s at igang i forhold til tilmeldinger, at
vi opfordrer folk til at melde s ig til over billetnet. Vil man rejs e s pontant til Vejlø, s å ringer man lige til
regns kabs føreren førs t for at få grønt lys .
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Bilag 4
”På skiturskontoen står ca. 35.000,- kr. Jeg foreslår at de 15.000,- kr. bruges til en
meddonation til indkøb af en hjertestarter og de resterende 20.000,- kr. bruges på en eller to
nye ovne på ø-lejren”.
Begrundelse - Hjertestarter
Vi har i flere år snakket om at få en udendørs hjertestarter på Vejlø. Den skal hænge oppe ved
kiosken som er det mest centrale sted på øen. En hjertestarter er det mest effektive værktøj vi
har til at redde liv i forbindelse med et hjertestop. Nu vil jeg ikke fortælle om den gang en
lokal fik et hjertestop for enden af badebroen og døde, selvom vi fra ø-lejren forsøgte at
genoplive ham, da hjertestarteren ikke var opfundet på det tidspunkt. Men EM i fodbold viste
at man behøver ikke at være gammel for at få et hjertestop.
Gården v/ Anders Fausing og Højagergård a/s v/Kim Jensen har begge givet tilsagn om de vil
donere 2.000,- kr. hver og hvis ø-lejren gør det samme har vi pengene til at opsætte en
hjertestarter, ikke kun til glæde for ø-lejren men til glæde for alle der kommer på Vejlø i årets
løb.
Begrundelse – Ovn
Den ovn vi har nu er defekt. Den kan kun gå til 180 grader og det er næsten hvert år vi skal
betale for at have en elektriker over og reparere den. En eller to nye ovne vil spare os for en
masse penge og samtidig øge vores muligheder i forhold til madlavning og ikke mindst når det
kommer til at bage brød. Vi har flere professionelle kokke på ø-lejren så de kunne ok lokkes til
at finde nogle gode brugte ovne.
Bemærk
Vedtagelse af forslaget eller dele af forslaget kræver godkendelse af Carsten Jørgensen og Finn
Nielsen før pengene kan udbetales.

16/17

Øvaluering 19-09-2021

Bilag 5
Postbåden – En status
Postbåden blev i 2020 overtaget af et lokalt nyoprettet rederi. Postbådens nye ejer vil kun lave turist-ture,
som vi også kendte fra tiden med Otto og Anne-Lise. Forskellen var bare at Otto også lavede særaftaler
med Vejlø ø-lejr. Dette var slut nu. Nu skulle vi betale et start-beløb på 3000,- gældende i 3 timer og
efterfølgende 1000,- i timen. Vi havde som udgangspunkt fri mulighed for at vælge mandag kl 17, onsdag kl
17 og lørdag fra kl 13. Derudover kunne vi få sejlet mad for 2000,- om ugen mandag til lørdag kl 9 med
postafgangen.
Det nye rederi, ville have at ø-lejren skulle leje postbåden og selv stå for billetsalg. Dette og coronasituationen gjorde at vi kun lejede lørdage, da ø-lejren på år 2 i pandemien lagde op til at folk tog på Vejlø
fra lørdag til lørdag, og historisk set var der aldrig personer nok med om mandagen og onsdagen til at
kunne dække de 3000,- det kostede som startgebyr. Efter en del forhandlinger gik rederi dog med til at
efter de 3000,- i startgebyr som svarede til 2 ture, så betalte vi efterfølgende pr tur og ikke pr time da en
typisk tur tager 45 min svarende til 1,5 time for en rundtur, og dette ville have kostet Vejlø 2000,- da det
var for påbegyndt time.
Hvis nogen skulle til Vejlø udenfor ø-lejrens lørdags turisttur så skulle de selv booke via Postbåden
hjemmeside (ikke pr telefon), typisk koster sådan en tur 200,- men med det forbehold hvis man så skulle
hjem også udenfor ø-lejrens turisttur så skulle der igen bookes via hjemmeside, igen til en pris på 200,-.
Dette var ikke til forhandling!
Øgruppen lagde en pris for postbåd ind i billetpris så vi var sikker på at driften leje af turistbåd ikke gav
underskud.
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Regnskab Vejlø 2020-2021

Resultatopgørelse 2020-2021

Vejlø Ølejr

21. August 2020 - 1. sepember 2021

Konto
DeltagerindtægtTM
Deltagerindtægt Lejr
Deltagerindtægt i alt
.. heraf til kost
.. heraf til postbåd
.. heraf til aktiviteter i lejren
.. heraf til drift af Lejr
Salg af merchandise
Andre Ø-indtægter*
Øens samlede indtægt

2020
210.770,00
28.180,00
238.950,00
94.300,00

144.650,00
28.855,00
267.805,00

Udgifter
Kost/mad
Areal/Depot
Fragt og postbåd
Telefon og hjemmeside
El / vand / Renovation
Ø-forberedelsen (Udstyr&materiel)
Administration
Ø-valuering + grill
Ø-gruppemøder (transport og forplejning)
Forlejr
Efterlejr
Kontor og PC
Aktiviteter (fælles + uge)
Jubilæums-aktiviteter
Andre uge-udgifter (fx gas, savsmuld + opstart)
udgifter til merchandise
Refusioner
foreningskonto og kort (gebyr mm)
Zettle-gebyrer (ca. 2% af kort-ind)
Fællesbidrag til SØB
Diverse
Samlede udgifter
Årets resultat

13.274,55
181.386,33
86.418,67

Kassebeholdning
Startkapital
Bank incl. Startkapital
Kontanter
Gæld (ubetalte regninger)
Tilgode i bevægelsen
I alt

2020
115.779,02
203.497,69
-1300,00
202.197,69

104.293,58
21.500,00
9.000,00
421,38
8.620,85
8.330,80
2.293,90
5.149,55
1.271,82
7.229,90

2021
307.320,00
61.310,00
368.630,00
123.350,00
43.650,00
21.621,43
180.008,57
19.850,00
5.316,00
393.796,00

malenehegnelt@gmail.com

1. Revisor
Nete Jørgensen
Refsnæsgade 47
2200 Kbh N

netej@hotmail.com

Vejlø Ølejr

Budget 2022
100.000,00
150.000,00
250.000,00
100.000,00
8.571,34
141.428,66
20.000,00
2.000,00
272.000,00

baseret på den indtægt vi fik fra TM

disse tal er baseret på de deltagerantal, der var!
samt jubilæum i 2021
dette tal skal så fratrækkes evt. refusioner
vi har merchandise i overskud
*i 2020 indbefattede det også salg af merchandise

124.707,09
22.000,00
33.800,00
1.251,00
8.117,51
20.234,03

100.000 Hvad vi reelt brugt på kost på ugerne
22.000
9.000
1.500
10.000
10.000

244,00
1.860,00
9.098,18
619,00
3.924,95
12.033,90
5.437,50
16.780,88
22.775,00
12.825,00
2.800,03
1.143,26

2.000 ikke medtaget dette års øvaluering
7.500
8.000
5.000
1.000
15.000

299.651,33
94.144,67

2021
201.150,26
295.294,93
295.294,93

Undertegnede regnskabsfører og revisorer attesterer herved, at ovenstående regnskab er
i overensstemmelse med Øens bogføring samt at beholdningerne er afstemt med
foreliggende bankudskrifter mv.
Ø-regnskabsfører
Malene Hegnelt
Navn
Adresse Falkevej 21
3400 Hillerød

CVR: 32144896

15.000
10.000
3.000
1.500
15.000
235.500,00
36.500,00

pr. 27/8-2020
pr. 28/8-2021

-

Tjek (passer endeligt resultat med startkapital)
94.144,67

Budget Vejlø 2021-2022
Resultatopgørelse Vejlø Ølejr

21. August 2020 - 1. sepember 2021

Konto
DeltagerindtægtTM
Deltagerindtægt Lejr
Deltagerindtægt i alt

123.350,00
43.650,00
21.621,43
180.008,57

Salg af merchandise
Andre Ø-indtægter*
Øens samlede indtægt

19.850,00
5.316,00
393.796,00

Forlejr
Efterlejr
Kontor og PC
Aktiviteter (fælles + uge)
Jubilæums-aktiviteter
Andre uge-udgifter (fx gas, savsmuld + opstart)
udgifter til merchandise
Refusioner
foreningskonto og kort (gebyr mm)
Zettle-gebyrer (ca. 2% af kort-ind)
Fællesbidrag til SØB
Diverse
Samlede udgifter
Årets resultat

Vejlø Ølejr

Regnskab 2021
307.320,00
61.310,00
368.630,00

.. heraf til kost
.. heraf til postbåd
.. heraf til aktiviteter i lejren
.. heraf til drift af Lejr

Udgifter
Kost/mad
Areal/Depot
Fragt og postbåd
Telefon og hjemmeside
El / vand / Renovation
Ø-forberedelsen (Udstyr&materiel)
Administration
Ø-valuering + grill
Ø-gruppemøder (transport og forplejning)

CVR: 32144896
Budget 2022

100.000,00
150.000,00
250.000,00
100.000,00

8.571,43
141.428,57
20.000,00
2.000,00
272.000,00

124.707,09
22.000,00
33.800,00
1.251,00
8.117,51
20.234,03

100.000
22.000
9.000
1.500
10.000
10.000

244,00
1.860,00
9.098,18
619,00
3.924,95
12.033,90
5.437,50
16.780,88
22.775,00
12.825,00
2.800,03
1.143,26

2.000
7.500
8.000
5.000
1.000
15.000

3.000
1.500
15.000
235.500,00
36.500,00

299.651,33
94.144,67

I alt

120.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00

230.000,00

295.294,93
- 230.000,00
36.500,00
101.794,93

baseret på 2000 lejrdøgn og ingen underskud
Øleje+parkering i Lindelse + bådplads + rum på gården!
Hvis vi KUN skal have fragtet mad om morgenen

incl for 20-21
Vi håber at holde fysiske møder

15.000
10.000

Investeringer (Andre udgifter)
Køb af telte
Renovering og vedligehold
Investering i vandaktiviteter
Afholdelse af jubilæumsfest
Invest i alt:

Kassebeholdning
Startkapital
Invest
Årets budgeterede overskud/underskud

Baseret på budgeteret lejrdøgn

pr. 28/8-2021

et gæt - ved kun at det bliver baseret på lejrdøgn fra 2020-2021

