2021.10.13 Øgruppemøde Referat
●
●

Tilstede: Morten, Malene, Carlos, Nete, Maibritt, Sebastian, Jasper
Fraværende: Pernille

●

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Malene
Ref. Carlos

●

Godkendelse af dagsorden
Kom lidt ekstra på og derefter godkendt

●

Konstituering af øgruppen.
- valg af formand, kasserer osv. Har vi styr på det formelle banken eller er der noget
nyt der skal underskrives
Formand: Morten
Næstformand: Maibritt
Kasserer: Malene
- Roller og funktioner.
Sebastian: praktisk forlejr/efterlejr. Morten: organisator, kontrakter postbåd,
købmand. Jasper: digital brandslukker facebook m.m. Maibritt: kommune praktisk på
for-efterlejr. Malene: kasserer, regnskab, tal, kommunikation, Ticketmaster, postbåd.
Carlos: praktiker og al-tmuligt-mand, fonde. Nete: Historie, idemager, fonde, elsker
praktiske ting

●

Budget
Godkendt med en tilføjelse på 30.000kr til renovering og vedligeholdelse
Malene sender Budget til bank hvis de kræver det.
- Telte
Morten har kontaktet Jan fra Vor-telte med henblik på at bestille ny telte
- Kloak
Jens Knud har tilbudt at konstruere et fungerende kloaksystem ved opvasken
- El
Morten har talt med El-manden og fået et overslag på at det max koster 5000kr
- Køleskabe
Morten har to køleskabe stående der også “bare” skal transporteres.
- Vandvarmer
Morten har en liggende på arbejde der umiddelbart kan instaleret
- Store gasblus
- Vandaktiviteter herunder motor til båd.
- Brandmateriel
muligvis en del af fondsansøgninger
- andet?

●

Kommende arrangementer
- Generalforsamling SØB

Måske 26. - 28. november i Horsens. Malene kontakter med henblik på nærmere info
Maibritt, Malene og Carlos vil og kan Morten vil gerne, men skal lige have afklaret om
han kan. Resten kan godt, men vil ikke.
- Julefrokost
Lave et opslag på Facebook hvor vi efterlyser et sted med plads til minimum 40/50
personer weekend i januar 14./15. eller 21./22. Jasper gør det! Gode ideer, og
engagement efterlyses.
●

Igangsætter og regnskabsfører
Rasmus er muligvis interesseret i at være igangsætter, Jasper taler med ham.
Malene og Jens byder også ind på uge 29
Vi taler mere om det på næste møde

●

Jubilæum
- Skal vi have nedsat en ny gruppe eller hva?
Morten vil gerne fortsætte i gruppen, Jasper vil måske - Nete vil gerne være med
praktisk og Carlos vil også være praktisk med!
Vi forestiller os at jubilæummet er som en fest og ikke en hel uge!

●

Facebook, kommunikation, mail mm.
Nete er Kontaktmails ansvarlig
Vi taler videre om hvordan og hvorledes næste gang

●

Kommune
flyttes til næste møde

●

Engagement i øgruppen:
Maibritt efterlyser en debat om engagement i øgruppen. Hvor høj prioritet har
møderne?

●

For- og Efterlejr
flyttes til næste møde - men tale om at vi vælger et ansvarsteam, der er primus på de
opgaver.

●

Byggeweekend
flyttes til næste møde

●

Købmand
- Hans eller hva.
flyttes til næste møde

●

Postbåd
- Er der noget vi allerede nu skal have styr på?
flyttes til næste møde

●

Fonde
- Hjertestarter mm. Hvor meget krudt skal vi kaste efter det?
flyttes til næste møde

●

Forsikring
flyttes til næste møde

●

Trøjer og merch restsalg
flyttes til næste møde

●

Vejlø sangbog
flyttes til næste møde

●

Planlægning af årets møder
Onsdag d. 24. nov SØB, Opgaver og julefrokost Hos Netus
- Fastsættelse af mødedatoer
- Planlægning af arbejdet i øgruppen, Engagement

