Referat - Ø-råd 13. marts 2021
Dagsorden
13.00: Velkomst
13.05: Øpdate fra kontoret
13.15: Alkoholpolitik del 1
13.45: Pause (10 minutter)
13.55: Øpdate fra Ungeobservatør i bestyrelsen, Astrid
14.05: Alkoholpolitik del 2
14.35: Pause (15 minutter)
14.50:
15.10:
15.45:
15.55:

Øpdate fra
og GRØN Ø
Alkoholpolitik del 3
Evt. + dagsorden til kommende Ø-råd
Evaluering og tak for i dag

Velkomst af Mathilde
Alkoholpolitik:
Baggrund for alkoholpolitik
blev kontaktet af
sekretariatet, da der var gæster der følte sig utrygge på øen grundet berusede engagerede
og gæster. Signe kontaktede ØRA, og ØRA valgte at gå videre med emnet og fik nedsat en
arbejdsgruppe.
Der er sidenhen blevet sendt et spørgeskema ud, forskellige organisationer er blevet
kontaktet og flere møder er blevet afholdt. Der er blevet lavet et udkast til
alkoholpolitikken, som primært tager udgangspunkt i dogmet Ægte Åbent og som
indeholder input fra spørgeskema og udviklingsmødet den 1. marts.
For at sikre god debat deltager Michael Bang fra det Fri gymnasium som ordstyrer på dagens
ø-råd
Alle punkter i alkoholpolitikken blev herefter fremlagt og diskuteret og herefter blev det
besluttet om de skulle vedtages eller ej. Både udkast og ændringsforslag blev fremlagt.
Punkt 1 - Generelt: Ændringsforslaget blev vedtaget (100%)
Punkt 2 Generelt: Ændringsforslaget blev vedtaget (91%)
Andel del af udkast: Opfordringer ved planlægning og afholdelse af arrangementer for
engagerede:
Punkt 1: Ændringsforslaget blev vedtaget (90%)
Punkt 2: Der kunne ikke skabes enighed om en tekst der kunne stemmes om.
Punkt 3: Ændringsforslaget blev vedtaget (94%)

Punkt 4: Ændringsforslaget blev vedtaget (94%)
Den alkoholpolitik, der er blevet besluttet på ø-rådet er vedlagt. På et kommende ø-råd kan
der stilles forslag til ændringer.

Inge øpdate fra sekretariatet:
-

Øen er så småt begyndt at åbne lidt op for frivillige. Der er bl.a. blevet afholdt
arbejdsaften og digital åben ø.
Vi afventer de nye retningslinjer i slutningen af marts
Efter påske, afholdes forskellige arrangementer, herunder engagementsweekend,
øktionærforum og Åben Ø
Nye projekter som bl.a. er i gang: Kunstmotel, Tufaso lydstudie, Grøn Ø
Hold øje med arrangementer på hjemmeside, Ungdomsøens fællesskab

Astrid øpdate fra bestyrelsen:
Kæmpe ros fra bestyrelsen til alle engagerede på øen.
-

Dea giver en status på hvad der sker på øen og hvordan vi står ift. målsætningerne
fra Nordea
Der skal fortsat søges andre penge hos andre fonde, da vi ikke kun kan læne os op
ad de penge vi har fået bevilliget fra Nordea
Der er fokus på at undersøge hvad de bedste muligheder for transport ud til øen er
Man kan altid hive fat i Astrid hvis man har spørgsmål eller gerne vil have at
bestyrelsen skal drøfte noget

GEÅ øpdate fra øen:
-

Ny rum er blevet istandsat
Nye deltagere til Kunstmotel starter fra næste uge

Grøn Ø øpdate fra Rasmus:
- Der er blevet holdt kickoff med 50 deltagere engagerede og fra organisationer
- 2 første workshops om Grøn Ø skal afholdes 29. maj og 12. juni
- Der er behov for flere kræfter, hvis der er nogen der har lyst til at være med
- Hvis der er behov for at nogle særlige emner og tiltag bliver taget op, så hiver Grøn
Ø fat i ØRA

