Referat Øgruppemøde 22 april.
Deltagere:
Jasper, Sebastian, Amalie, Lea, Melanie og Morten

Reklame:
Trendmapping
Der udarbejdes en trendmapping, der skal vise, hvilke nutidige trends Vejlø Ølejr kan tilbyde.
Disse trends skal i indarbejdes i fremtidige opslag, og reklamer for at tiltrække personer, der ikke har prøvet
ølejr før.
1. maj
Øgruppen vil være tilstede, hvor der deles flyers ud og gøres reklame for Vejlø Ølejr.
Øvrig reklame:
Flyer omdeles på biblioteker, skole etc.
Sankt hans (24 juni)
Instagram
Der arbejdes på at opstarte en ’professionel looking’ Vejlø Ølejr-Instagram-Profil
Hjemmeside-tiltag
•
•
•

I afsnittet ”om Vejlø” arbejdes der på at få nogle fede citater fra folk der er på Vejlø for at give
teaser-indblik.
Et ’’Hvem er øgruppen’’-afsnit
Der laves en side om Gården/Kiosken.
Dette virker både som reklame og som et yderligere indblik i, hvordan livet foregår på øen.

Facebook
Der vil løbende laves opslag på Vejløs Facebook-gruppe om ugerne
Tilladelser og aftaler
•
•
•
•

Affaldscontainere – bestilt
Tilladelse fra Kommune og brandvæsen – I orden
Købmand – underskrevet
Sejlads – Underskrevet

Arbejdsweekend 19-21 maj 2017
En del af øgruppens deltagere vil lave et stykke arbejde forud for forlejren
Fokus:
•

Hestesko, lounge.

•

Tjek hvor mange redningsveste vi har.
SKILTE KUN FOR VEJLØ der er 5
Vi køber til der er 10

Forlejr
•
•
•

Opretning af begivenhed
kontakt arbejdskraft
dækkede transport op til 700, tilmelding er nødvendig via Facebook

Julefrokost arrangement
Øgruppen arbejder på at få lokale til rådighed

Sedler til sommeren
Årskalender
•
•
•
•
•
•

Efterlejr – 11/8 12/8 13/8
Ø-valuering
Gråbrødre – 18/8
Julefrokost – ??
Skitur – uge 12
Forlejr - 15 – 17 juni 2018 eller 22 – 24 juni 2018

Øvrige lister
•
•
•

Lejrregler
Prislister
Hvad ønsker vi ellers i lejren af sedler?
Opdaterede postbåd tider.

Budget
•
•
•

Økonomi status
Udgifter til sæsonstart
o Presenninger
Sejler-jolle - Der er højst sandsynligt ikke råd i år, men det undersøges (Morten), hvad sådanne vil
koste.

Regnskabsførerkursus.
Afholdes af Marianne Melby og Lea B. Andersen
Dato: 28 maj 11:30
Forventning til RF
•

Tilmeldningsblanketter skal tjekkes og være helt (og korrekt) udfyldt korrekt.

•
•
•
•
•
•

Kassen tælles op dagligt
Opmærksom på madspild
Opmærksom på budget der er blevet lagt, tilføjes på mad ugeplanen.
Indtjekning dagligt
Regnskabsfører må meget gerne pege en ud til at give rundvisning
Det anbefales, at man præsenterer regnskabsførere og igangsættere, så nye deltagere har styr
på’et!

LISTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regnskabsfører sikrer sig, at båden kun bliver sejlet af sejlkyndige/speedbådscertifikat. Man må
ikke være beruset. Ingen personlige ærinde og ingen afhentning af personer fra Lindelse.
Regnskabsprogram – et projekt, der rækker ind i 2017/2018.
Kjeld og Lenes nye (af det hidtige forbedrede) regnskabsprogram virker til sommer og bliver brugt
Indkøbs-/postbådsaftaler
Betalingsformer og vejledninger
Lejrregler
Prislister, der bl.a. informerer om, regler for antal gratis børn mm.
Madbudget
Lejrtelefon, simkort, computer, dankort, printer mm.
Udskriv kontrakter og aftaler

Næste ø-gruppemøde:
26. Maj, kl. 13

