
 

Referat af byfestudvalgsmødet, den 12. april 2011 
 kl. 20.00 – 23:00 

 
Til stede: Werner, Dina, AnneMarie, Palle, Jarl og Jimmi  

 

1. Valg af referent/dirigent 
- Palle/AnneMarie 

2. Byfesten 
- Status på salg af billetter 
- Flyers med omtale af arrangementet er blevet omdelt til hele byen. 

Desuden har der været små foromtaler af festen i DAGBLADET. 
i. 164 billetter solgt d.d. til Lørdag aften 
ii. 20 billetter solgt til revy fredag. 

 
3. Aktuelle ”varme” emner 

- Telt! Problemer med aftale via Gert Saltbæk. Kan ikke levere i max. 
størrelse. Vi må have vished om hvor stort telt, han kan levere – og 
hvis dette skal bruges – må der efterfølgende skrives en kontrakt 
herom. 

- Alternative muligheder for andre telte undersøges snarest:  
-     Via Schultz 
-     Via Roskilde Teltudlejning  
- Fadølsanlæg - Der er enighed om at bruge Fadølforsyningen – De 

kan levere Carlsberg/Tuborg med komplet anlæg og incl. opstilling 
og nedtagning.  

- Dapi – Her lejer vi pølsevognen.  
- Bespisning Lørdag aften. Forskellige muligheder er undersøgt. Vi 

lægger os fast på Njors pga. gode erfaringer. Incl. 3 kokke og incl. 
tallerkener og bestik. Vi satser på et madbudget på ca. 100 
kr/kuvert. 

- Borde/stole. Der er laves forhåndsaftaler om lån af en række stole – 
det kniber mere med fremskaffelse af borde! Vi må undersøge nær-
mere – og i værste fald ud at leje bord! 

- Budgettet for festen bør løbende ajourføres – ud fra de ændringer 
der sker undervejs 

- Musikanlæg til Sussi& Leo. Der var en del uenighed om dette: skal vi 
vælge deres eget anlæg (4000,- + moms) eller selv levere. Det blev 
besluttet at Thomas & Sune kan prøve at komme med at alternativ 
til anlæg. Dette SKAL (ifølge kontrakten) godkendes af MN og Sussi 
& Leo i god tid inden optræden. 

- Betaling af frivillige. Hvordan skal de honoreres? Vi kom ikke frem til 
en endelig konklusion – men vi har ikke råd til at give alle frivillige 
en gratis entre – løsningen må være et antal øl-bonner eller 1 gratis 
fl. vin. 

- Fremskaffelse af frivillige. Palle sender snarest en mail til alle med-
lemmer med mail-adr omkring hjælp. AnneMarie samler op – og vi 
kontakter folk, når vi kender behovet nærmere. Spørg også venner 
og bekendte! 

 
4. Gennemgang af aktivitetsplan (vedlagt) 

- De enkelte aktuelle emner blev gennemgået – og status fremgår af 
den vedlagte aktivitetsplan. 
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BEMÆRK: 
Det foreslås at vi indtil videre stopper salg af billetter, når vi runder et salg på 200 
stk! Et videre salg bør først igangsættes, når vi har klarhed over telt-situationen og 
stole/borde. 
 
Note – indlagt 20/4/2011: 
Efterfølgende er det blevet besluttet at vi sælger 250 billetter med spisning – og der-
efter et antal (eks. 100 uden spisning). Vi forventer at kunne leje et telt på 326 m2 – 
7 master ) Kontrakt er undervejs … 

 
Dagsorden til næste møde: 

 Onsdag, 27. april 2011 kl. 19:00-slut   AOFs lokaler, Gundsømagle 
 

1. Valg af referent og ordstyrer 
2. Telt-problematik 
3. Borde-situation 
4. Mad-status 
5. Gennemgang af aktivitetsliste / Opfølgning 
6. Eventuelt 


