Øvaluering
søndag d. 18. september 2022
8

Kl. 12.00-17.00

I værkstedet på Falkevej 21, Hillerød

Tilstede: 18 personer

Referat
1.

Valg af ordstyrer og referent
Jens er ordstyrer
Malene og Jasper er referenter

2.

Beretning fra Ø-gruppen
Beretningen blev læst op og er også vedlagt dette referat, som bilag.

3.

Gennemgang af regnskabet for 2022 og budgettet for 2023
3.1.

Regnskab for uge 2021/2022
Malene forklarer nedslagspunkter:
I år har der været særlige udgifter til telte og aktivitetsredskaber samt jubilæum.
Derfor har der været relativt mange udgifter sammenlignet med 2021.
Derudover har der i 2022 været en nedgang i deltagerdøgn på ca. 13 % (excl.
jubilæet), hvorfor der også har været færre indtægter i 2022 sammenlignet med
2021. Medregnes jubilæumsfestens døgn, bliver sæsonen faktisk den næststørste
(målt på antal lejrdøgn) siden 2016.
I år er der brugt relativt mange midler på mad, men grundet de øgede priser på
råvarer, er det en rimelig mer-omkostning.
Der var budgetteret med et underskud på -28.500,00 kr. i 2022, men landede på et
resultat (overskud) på 5.586,82 kr.
Medregnes udgifter til telt-investeringer, lander årets resultet på -56.913,18 kr. Der
giver en kassebeholdning på 238.381,75 kr.
Jens spørger ind til en øgede udgifter til telefon og hjemmeside. Svaret lyder på
øgede udgifter til hjemmesidens Facebookkampagner.
René og Tine spørger til, om kampagnen virker. Jasper og Jens fortæller, at nogle
deltagere giver udtryk for, at de har opdaget ølejren gennem hjemmesiden. Jasper
siger, at kampagnen skal give 1-2 deltagere per uge, der er reklameret for, for at
kampagnerne er betalt hjem. Dét kombineret med, at der er tydeligt øget trafik på
hjemmesiden, når kampagnerne kører tyder på, at kampagnerne rent faktisk virker.
Marianne foreslår, at man ved tilmelding og/eller indmelding spørger deltagerne,
hvordan de har hørt om ølejren.
Der gives forskellige bud på, hvorfor der var flere lejrdøgn i 2021 end 2022: Bl.a. at
verdenen var åben i 2022, så folk tog på andre ferie-former; en ikke-fleksibel
postbåd, så man ikke (nemt) kan komme et par dage midt på ugen; en lukning af en
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ret veletableret uge (“Scenen Er Din”), med efterfølgende flytten rundt på uger og
personer. Dog er der enighed om, at det ikke handler om, at få ugerne fyldt op til de
120 deltagere (som er en uges deltagerloft), men at ugerne skal have en
‘tilfredsstillende’ mængde deltagere både ift. indtægt og at man kan nå hele vejen
rundt og hilse på alle.
3.2.

Gennemgang af budgettet for 2022/2023
Malene forklarer:
Det forhøjede kostbudget fra 2022 bevares. Hvis vi går over budget, vil det være
acceptabelt grundet en masse usikkerheder for perioden frem til sommeren 2023.
Det foreslås af revisoren (Finn Nielsen), at nogle poster, eks. Telefon og Hjemmeside
og Øgruppemøder, lægges sammen i en fælles post kaldet “Administration”.
Det er vedtaget i det nye budget, at kostbudgettet ikke inkluderer gas, sæbe osv., så
kostbudgettet bruges på reel kost i løbet af ugerne.
Totalt er der budgetteret med et underskud på (-)10.000 kr. for 2022/2023. Det
mener Øgruppen, at vi kan tillade, eftersom kassebeholdningen (238.381 kr) tillader
det. Dvs. at der er budgetteret med en kassebeholdning efter sæsonen 2022/2023
på 228.281 kr.
Jasper stiller spørgsmålstegn ved, om man mister transperans, og at det vil lede til
fremtidige spørgsmål, hvis udgiftsposter sammenslås til én “administration”-post.
Det foreslås af Jens og Nete, at der laves en grupperet post kaldet “Administration”,
og at delposterne ligeledes vil fremgå.
Budgettet godkendes af forsamlingen med den note, at “Administration”-postens
delposter (herunder “Telefon og Hjemmeside” og “Øgruppemøder”) stadig skal
fremgå særskilt. Desuden sammenlægges andre poster i en overpost og delposter.

4.

Evaluering af sommerens uger
Uge 27: Cecilies evaluering bliver læst højt af Lena:
Jeg manglede tydelig velkomst! Og jeg manglede engagement/imødekommenhed fra
øgruppen/deltagerne, når man kommer som ny på ølejr. Det var som at trænge igennem en
mur at komme som ny til, at man følte sig som en del af den meget sammentømret gruppe.
Hvis det ikke var for de nyere (Lise, Tom, Rita) havde det været vanskeligere. Det var klart de
nyere, der faciliterede overgangen fra at være ny til at blive en del af gruppen. Voksen
skældud, nej tak!
Der manglede organiserede aktiviteter og der manglede virkelig engement hos
igangsætterne når ugen kaldes 'familielejr'.
Virkelig meget alkohol på 'familielejr' dagen lang.
Mega fedt koncept! Vi vil helt klart på ø lejr igen!
René foreslår, at regnskabsførere tager ansvar for at uddelegere opgaven med at tage hånd
om de nye deltagere, så ‘nogen har bolden’.
Sebastian fortæller om en tendens om, at flere forventer højere service-niveau, og at de
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gamle deltagere ikke føler det store ansvar for at ‘tage opgaven’ (eksempelvis med at byde
velkommen, eller at fikse noget der ikke virker mm.).
Marianne fortæller, at det kræver, at deltagerne ved, at der skal løftes en opgave (eks. med
at ‘vekomme’ nye deltagere), før de løfter opgaven.

Uge 28: Rasmus Quist fortæller via videoopkald:
Der var et passende niveau af personer - i år er der brugt energi på at skulle “gøre ølejren
bedre” - ønsker at det måske blev gjort til et separat projekt fx på en forlejr.
Økser var dårlige - problem ift sikkerhed.
Dejligt med det gode forhold til gården!
Tanker om fremtiden ift. at pleje en evt kommende relation.
Lejren var ikke ordentligt ryddet op ved ankomst (efter jubilæumsfesten)!
Det var dejligt med gengangere, men også at nye deltagere kommer til.
Ærgerligt at katamaranen bare var smidt i en busk siden sidste år, hvor uge 28-deltagerne
havde forsøgt at optimere den. Det skal dog siges, at katamaranen er Gårdens.
De fiksede varmekablet, og opdagede at der var nogle ulovligheder.
Der lå flere store elementer (solfangere) og en tank, der bare lå smidt - det er synd, at der
ligger så gode ting, som bare ender som skrot. Man tør omvendt heller ikke bare at bruge
det, for ‘der må da være en plan med det’.
Ros til førstehjælpskasser osv.
Opsummeret: Det er for fedt!
Kommentarer fra forsamlingen:
Fedt at der er den gode energi til at hjælpe til - vi skal blive bedre til at kommunikere
mellem hinanden om hjælp/arbejde..
Uge 29: Naja fortæller:
Det var rigtigt dejligt, at der var mange unge.
Det var hyggeligt og sjovt med fodboldturneringen. Det var dejligt at møde nogen, der også
kunne lide øen, men som ikke nødvendigvis repræsenterede ølejren. Derudover var det
dejligt, at interagere med gården på en ny måde.
Maibritt:
Tingene spillede i løbet af ugen. Som øgruppemedlem kan man godt opleve, at folk opsøger
én, hvis ‘der skal gøres noget’. Men i år var der mere ro på og skøn stemning, og Maibritt
oplevede det som en mere rolig uge.
Jens:
Han vil gerne rose uge 28 for den lejr, de overtog.
Der var en god blanding af gengangere og nye deltagere.
Sebastian:
Det var rart at opleve en uge 29, hvor der var en lidt mere tjekket lejr. Den er leveret og
overtaget godt.
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(Kir)stine:
Stor ros til teenage-gruppen for at være mere integreret i selve lejren. Det gør, at
deltagerflokken bliver mere homogen.
Marianne:
Den fest, som fodboldturneringen medførte med høj musik på gården og stranden,
dominerede (lyd)billedet. Det var for meget af det gode.
Malene: Nød at kunne give en lejr videre til nogle andre (har altid være den sidste uge). Og
gjorde et stort nummer ud af at det var en flot lejr at uge 30 skulle modtage.
Uge 30: [ingen ugerepræsentant tilstedet]
Heller ingen der havde været på lejren. Men vi har hørt at det var en god uge og de var glade for
at overtage en pæn lejr.
Jubilæum:
Tine: Fantastisk arrangement. Fantastisk anretning. Fantastisk oplevelse. Første gang, at der var
denne form for arrangement. (Marianne er enig.) Stor ros for, at der blev taget hånd om hende
og Bosse, så det var muligt at deltage.
Lena: Det trak lidt mennesker væk fra lejren, men det var et fantastisk arrangement. Det ville
være rart med en større skelnen mellem uge 27 og jubilæum - det endte med en lidt fluffy
overgangsfredag, som hverken var uge 27 eller jubilæum.
Sebastian: Stor ros til jubilæumsgruppen. Mindre arbejde til uge 28. Stor kritik af oprydningen.
Malene: Geni-streg, at man havde placeret festen lidt væk fra lejren, så det blev et
arrangement/fest man tog over til. Hvis man en anden gang skal holde et arrangement, kan man
tænke i, hvordan lejren bliver mere ryddet op.
Nete: Stor ros til jubilæumsgruppen for at ramme en passende størrelse. Selve indholdet var
også utroligt rammende, hvor det var historierne, minderne og relationerne, der var i fokus.
Morten og Jasper:
Der er især tre grunde til, at oprydningen kiksede:
1. At deltagere tog hjem før oprydningen var kørt helt i bund.
2. At vi ikke kendte til løsningen for overfart af festtelte, borde og bænke før få dage i forvejen,
samt at løsningen endte med at være en “plan c” eller “plan d”, som var langt mere
ressourcekrævende for deltagerne end håbet/forventet.
3. At de opvaskede tallerkener og service ikke blev vasket ordentligt op, så alt skulle vaskes om
igen.
Derudover kunne der være flere informationer til deltagerne omkring, hvornår oprydningen var
i mål.

5.

Indkomne forslag:
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5.1) Bestyrelse på kun 3 personer, som bliver tegningsberettiget overfor bank. Forslagsstiller:
Øgruppen
Det bliver diskuteret, om der kan gives fuld økonomisk magt til tre personer.
Forslaget falder, men det besluttes, at Nete og Malene (fra øgruppen) kontakter nogen,
der har forstand på juridiske formuleringer mhp. at lave en passende formulering, så ikke
3 personer har den økonomiske magt. Tanken er, at der kan findes en formulering, som
kan tages op på to følgende ekstra-ordinære generalforsamlinger og evt. blive
implementeret i sæsonen 2022/2023. Der er således givet grønt lys til at gå videre med
idéen, men sikre at hensigten er rigtig og stadig giver den flade ledelse, som vi ønsker.

5.2) Regnskabsåret følger kalenderåret. Forslagsstiller: Malene Hegnelt
Carlos påpeger, at udfordringen er det (for) korte vindue mellem, at regnskabsåret slutter, og at
regnskabet skal præsenteres på øvalueringen. Dermed kunne en alternativ løsning være, at vi
bevarer regnskabsåret, men rykker øvalueringen til senere på året. Malene bekræfter.
Nete foreslår, at øvalueringen ligger oktober.
Det vedtages, at regnskabsåret nu strækker sig fra 1. september til 31. august. Samt at
øvalueringen placeres senest medio oktober. Berørte paragraffer er hhv. §7 stk. 1 og §4 stk. 2.

6.

Emner til drøftelse:
6.1.

Hvordan får vi flere engageret end øgruppen alene i opgaver som forlejr og
efterlejr, julefrokost osv. Bør andre end IG og RF “belønnes” for deres indsats?
Forslag til at få flere personer på for-/ og efterlejr:
At kommunikere mere/bedre ud på Facebook.
At gøre brug af uge-grupperne.
At hive målrettet mere fat arbejdspersonerne.
At lokke med T-shirts eller andet merchandise.

6.2.

Hvad skal der ske, hvis øen sælges - På den korte og den lange bane? Øgruppen
kommer med et oplæg.
Sebastian og Nete fortæller:
Hvis øen sælges, og der skal handles akut, laver vi en ekstra-ordinær
generalforsamling, der beslutter, hvad der skal ske med Vejlø Ølejr (skal der findes
et andet sted? Hvad skal der ske med vores materiel? osv).
Derudover laves et hurtigt handlingsteam, der kan tage ned på øen, skille sig af med
materiale, vi ikke vil/kan gemme, og lægge alt andet over i en container på
fastlandet.
For nu, hvor vi ikke kender fremtiden, vil vi prøve at lave en ny kontrakt, hvor vi kan
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holde ølejr til sommer, også selvom øen sælges.

7.

Valg af ny ø-gruppe
Genopstiller: Morten, Maibritt, Malene, Sebastian, Nete, Carlos, Jasper
Nyt medlem: Lena
Aftrædende medlemmer: ingen

8.

Valg af revisorer (2 stk)
Marianne Melby
Tine Karrebæk

9.

Evt.
Der henstilles til, at det kræver ressourcer at være regnskabsfører på en uge, og at man skal
kunne dedikere mange timer til opgaven. Når et makkerskab nedsættes som
regnskabsfører-team, kræver det, at begge regnskabsførere kan prioritere opgaven, så den ene
ikke skal trække læsset.
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Bilag 1:

Ø-gruppens beretning 2022

Kære alle Vejlønitter - nye som ”gamle”.
Ølejr-året 2021-2022 er netop overstået - og det har været et interessant år.
Det har været et år fyldt med efterdønningerne fra Corona. Et år, hvor vi ENDELIG kunne fejre vores 50 års
jubilæum men også et år, hvor der for mange har været et vist vemod ved at forlade øen, fordi det måske er
sidste gang, der bliver holdt ølejr på Vejlø. Øen er sat til salg - det har den været længe uofficielt - men nu er
den helt officielt sat til salg - med pris, PR, ejendomsmægler, fremvisninger osv.

Vinteren er gået med de sædvanlige opgaver:
Forhandlingen med postbåden gav lidt gnidninger, men vi kæmpede os uden om en voldsom pristigning
grundet øgede energipriser.
Forhandlingstaktik blev også brugt med succes, da der skulle findes leverandør af mad: vi har været glade
for samarbejdet med Min købmand og også her fik vi lavet en god aftale.
Som aftalt på øvalueringen valgte vi at fastholde ideerne om at investere i udvidelse af aktiviteter: der er
købt to nye havkajakker, et robust stigegolf der blev brugt flittigt, samt et stangtennis og andre legesager.
Vi ville egentlig have investeret i to nye telte, men da vi kun kunne få leveret de lyse, valgte vi i denne
omgang kun at købe ét. Sikkerheden blev opgraderet med nyt førstehjælpsskab og hjertestarter.

Lejren kom op og stå ved hjælp af først en arbejdsweekend og derefter 2 forlejre.
Arbejdsweekenden ændrede karakter, da planlagde byggeprojekter (primært en udvidelse af toilethuset)
måtte stoppes, da nyheden om salget nåede øgruppen. der blev dog rigeligt at lave med at reparere det
nødvendige på hesteskoen, lave nyt bord ved opvaskeområdet osv. Der blev også støbt pæle til solsejlet, der
blev et hit i de varmeste uger på stranden.
Hatten af for jer der gav en hånd med og fik det hele op og stå!
Nedpakning (efterlejr) skete i forlængelse af uge 30, hvor en lille håndfuld fik det meste pakket ned. Det
sidste blev slukket og lukket af et par øgruppe-medlemmer weekenden efter.
En kæmpe tak til jubilæumsgruppens store arbejde, som sikrede os en dejlig fest med både lokale og
ølejrdeltagere. Med masser af både rørende og fjollede historier og billeder fra lejrlivet igennem de sidste
50 år, fantastisk mad, livemusik, dans og drinks til den lyse morgen.
Også tak til alle dem, der gav en hånd med maden, med opstilling og oprydning, med musik, med teknik osv.
Den aktuelle øgruppe på 7 er efterhånden velfunderet med medlemmer, der for hovedparten har været
med nogle år efterhånden. Opgaverne er blevet fordelt og kommet fra hånden meget naturligt og uden de
store diskussioner eller tovtrækning, og der har været plads til hensyn til forskelligt overskud og energi.
Som situationen er, har vi alle sammen valgt at blive i øgruppen, da det næste år kan blive et noget
anderledes øgruppeår, hvor der skal kunne tages hurtige beslutninger og holdes tæt kontakt med ejerne.
Men vi kan sagtens bruge flere engagerede i ø-gruppen, så vi håber, nogle af jer vil stille op.
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