Øgruppemøde d. 24.11.21
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Malene
Ref. Malene
Tilstede: Nete, Maibritt, Malene, Sebastian, Carlos, Jasper
Kommende arrangementer
- Generalforsamling SØB
Malene og Maibritt deltager
De vil høre til SØBs billet-løsning
Vi skal gå efter en så lille betaling som muligt!
-

Julefrokost
Sebastian undersøger prisen på at leje sig ind i Schillerhuset. - en idé til fremadrettet..
Vi kunne også mødes på en café/bar! -sætte en dato og så kan folk komme! - en vintergensynsfredag (vi mødes i øgruppen og holder arrangementet åbent)... fredag d. 21. januar.
- Lygten eller Apoteket. Maibritt skriver ud!

Igangsættere og regnskabsførere (Kun ’sikre’ igangsættere og Regnskabsførere er indskrevet)
Uge 27
Familieugen

Uge 28
Generation Z

Uge 29

Uge 30
(Krop, leg og
kreativitet)

Uge 31

IG’ere

Sebastian +
Jasper

Vi spørger ud i
Facebookgrup
pen

RF’ere

Tobias +
Magnus

(stand-by)

Deadline for ugebeskrivelserne: 1. marts (hvor billetsalget formentligt starter)?

Jubilæum
Jubilæumsgruppen sætter sig sammen snarest!

Øgruppens Arbejdsgrupper / Ansvarsfordeling:
● Kommune og skrald: Morten, Maibritt
● Postbåd/ølejr og købmand: Morten, Sebastian og Malene
● Bygge, materiel og båd: Sebastian, Morten og Carlos
● Forlejr/efterlejr: Maibritt, Morten, Sebastian og Carlos
● Fonde og forsikring: Carlos og Nete
● Hjemmeside og IT: Jasper og Malene
● Mail-ansvarlig/kontaktperson: Nete
● Økonomi: Malene
● Jubilæum: Jasper, Rasmus, Morten, Magnus
● Billetter: Nete og Malene

Byggeweekend
Vi tager på øen i starten af april og får optimeret på hesteskoen!
Dato findes på næste møde.
Postbåd
Øgruppen ønsker MEGET at lave en aftale med postbåden om, at Postbåden selv administrerer
billetsalget.
Fonde
Jo og Nete søger trygfonden om en hjertestarter! De søger i januar!
Trøjer og merch restsalg
Malene prøver om det kan blive solgt ved lidt nedslag i pris!
Vi udveksler erfaringer med SØB!
Vejlø sangbog
Dorthe vil gerne stå for at lave nogle nye sanghæfter.
Årshjulet

Fastsættelse af mødedatoer
Torsdag d. 16. december.
Vigtige punkter
Julefrokost
SØB - referat
RF/IG skal på plads!

