BYFEST-evaluering 2019
Sammenfatning af evalueringen omkring årets BYFEST
Møde 21. oktober 2019 kl. 17:15
Deltagere: Michael, Erik, Flemming, Pernille, Thomas, Karin, Birthe, Dorthe, Mette,
Palle, Mariann
DET GIK GODT:
Planlægningsfasen/Forberedelsen
Mange gode møder

DET GIK MINDRE GODT:
Referater mangler. Ustrukturerede møder,
projektstyring ikke eksisterende.

Mødekalender aftalt
Savner undergrupper og uddelegering hertil
Savner private møder for at gøre det
hyggeligere. Der bør max være 5 i en
arbejdsgruppe
Projektarket ok

Fredagsbankoet:
Fint arrangement
God styring og gode sponsorater
Udsolgt
Forløb fint
Godt at bruge teltet om fredagen

Morgenmad lørdag:
Fint arrangement, flot borddækning
Hjemmelavet marmelade
Korsang, morgensang
Musik og Underholdning:
Danseorkester fint til prisen
Flot opvisning fra JGI

Mange detaljer på arket
Ringe fremmøde og engagement
Ustrukturerede møder og forberedelse hertil
er påkrævet
Vi vil gerne have byfest med banko
Bordopsætning til banko savnede ressourcer
til opsætning
Ikke ret mange blev og hørte Elvis?
Godt initiativ, banko giver godt økonomisk
tilskud til byfesten
Ønsker bedre lyd (teknik). Oplever kaotiske
møder, hvor banko var på dagsorden.
For lidt tid til spillet fredag
Savner konkrete praktiske aftaler.

Manglede kaffe, kaffemaskinen duede ikke

Måske var det bedre med Korsbæk Trio lige
efter Morgenmaden
Korsbæk trio alt for sent på eftermiddagens
program.
Underholdning under maden kunne ikke

høres.
Må ikke spille længere end til den aftalte tid
om aftenen/natten
Festmiddagen Lørdag aften:
Maden var fin og rigelig

Pænt pyntede borde

Pladsen/Boder/loppemarked:
Opstarten med placering gik fint

Alt for stort madspild
Korsbæk trio for sent på programmet. Der
bør ikke engageres underholdning så sent
på planlagt festmiddag af hensyn til
borddækningen.
Meget pres på borddækningen. Vi var kun34 til borddækning.
Der manglede 31 tallerkener
Vejret satte en begrænsning.
Dette havde stor indflydelse på hele
byfesten. Gik ud over visse stadeholdere.

Pladsindretningen var generelt god og
fungerede...
Styring af frivillige / Deres forplejning mv.
Manglende engagement
Ringe til ikke eksisterende styring af
frivillige
Der manglede personale til baren
Der manglede frivillige til oprydningen!
BAREN / Vinbaren / Cafeen:
Ros til Michael og barens unge
mennesker. Baren som helhed
fungerede fint
Utrolig flot udstyret bar Stort udvalg i baren :-)
Teknikken:
Flot arbejde
Lyd er generelt et problem

Thomas er GULD værd!
PR / Reklame:
Palle fik ros for PR

Problemer ved opsætningen af banko,
meget larm
Skal det gøres bedre kan det sprænge
budgettet

Klager fra nogle sponsorer over, at de ikke
er nævnt.

Oprydningen søndag:
Fungerede slet ikke
Der er ikke afsat ressourcer hertil
Der manglede folk - og en bedre styring!
Økonomien:
Budgettet blev lagt undervejs i
planlægningen
5000kr i underskud er ok, vejret taget i
betragtning
Budget og regnskab passer faktisk
ganske flot til hinanden -

Økonomien skal styres

Vejret var skyld i det trods alt mindre
underskud.
Diverse andet:
Flemming siger tak for festen og
engagementet. Vil gerne hjælpe i gang
med næste fest
Fremadrettet: søge fondsmidler

Roskilde kommune giver gerne (måske nu
på spareprogram i 2020) til kultur.
Vi bør søge flere midler
Der kan nok skaffes flere midler via
sponsorater.

