
 

Referat af byfestudvalgsmødet, den 21. februar 2011 kl. 
19.00 – 21:00 

 
Til stede: Werner, Karin, Dina, AnneMarie, Palle, Jarl og Dorthel  

 

 

1. Valg af referent/dirigent 
- Dina/Werner 

2. Byfesten 
- Budgetter og byfest 

i. Generelt skal vi prøve at søge overskud 
ii. Budgetlægning, ”hvor stort et brød skal vi slå op”? 
iii. Kan vi skaffe en sponsor til telt?  
iv. Telt til 200 personer koster ca. 10.000 m/gulv 
v. Vi skal lægge et budget med det antal personer, som vi sat-

ser på som mål! 
vi. Werner følger op på Anders (GetBack – fredag) 

- Arrangementsoversigt og tidspunkter 
- Torsdag 

i. 19:30 Sætte telte op 
ii. Jazz-arrangement ved Pileparken – flere oplysninger følger 

- Fredag den 17. juni 2011 
i. Forsamlingshuset Der er betalt for hele lejen/PGJ 
ii. 19:30 Velkomst 
iii. 20:00 GAS optræder Werner skriver nogle indlæg/forslag 
iv. 21:30 Amerikansk lotteri – gaver skal sponsoreres/købes 
v. 22:00 Musik: Get Back? Werner spørger og booker 
vi. 23:59 Afslutning 

1. Vi skal bruge: 
2. Velkomstdrink  

a. muscato D’asti hvidvin (5 flsk) med hyldebærblomst-
saftevand (1), DV og is-tern. 

3. 12 liter rødvin 
4. 5 liter hvidvin 
5. 3 kasser øl 
6. 2 kasser sodavand 
7. 3 poser kaffe 
8. Chips & småkager 
9. Blomster og pynt til bordene 

- Lørdag den 18. juni 2011 
i. Dina kontakter hjemmeværnet 
ii. 10:00 Opstilling af boder m.m – Planlægges så kørsel kan fo-

regå bag om boder. 
iii. 10:00 Optog starter byfesten hjemmeorkester (AnneMarie) 

1. Karin kontakter Nimbus-klubben 
2. Dina sender mail ud til børnene på Margretheskolen 
plus sjove loppemarked-boder 

3. Dina sætter sedler op i børnehaverne 
4. Aftale om hoppepude er på plads (Helle) 

iv. 11:00 Festpladsen åbner 
1. Engbækgård, Mødestedet, Spejderne, Loppemarked, 
Teltet, Tivoli? 
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v. 12:00 Rulleskøjteløb starter (afsluttes kl. 15:00)  
1. Dina og Palle lægger ruten 

vi. 13:00 Line Dance G77 
1. Sumba opv. JGI/Karin Klausen (Dina) 
2. Gymnastik JGI /Flemming (Werner) 
3. Petang-bane G77 
4. Fodboldarr. G77 (Jarl & Werner) 

vii. 15:00 Line Dance G77 
viii. 17:00 Teltarrangement 

1. Pelle på Sax (Aesens jazz kapel) 
ix. 18:00 Mad & Musik 

1. Leje af stort telt med gulv til orkester og dans – Palle 
har undersøgt priser. Ca. 10-12000 til 150 pers med 
op- og nedtagning + gulv.  

2. Teltet bør være stort og der skal være mulighed for at 
åbne sider i tilfælde af godt vejr. 100-150 personer. 

 
3. Generelt 

- Pølsevogn a la GulddysseJazz 
- Fadølsanlæg - 10 fustager - Dapi - Jarl kontakter og bestiller (fadøls-
anlægget dagen før). Antal fustacer??  

- Optogs- og rulleskøjteruten skal diskuteres  
- Sodavand, chips poser (metro) og lys, duge og diverse 
- Husk toiletpapir 
- Spørge Marianne Kjærulff om ponyridning? Kan den foregår på fest-
pladsen? 

- Kontakt til S.Rislund – AnneMarie har forbindelse. Følg op. 
- MiniTivoli  
- GAS revy mini-udgave om lørdagen? 
- ÅBEN SCENE???  Andre gode ideer til optræden lørdag – Alle bør 
lægge hovedet i blød for gode ideer! 

 
4. Annoncer og reklame 

- Kræmmermarkedet.dk 
- Uddeling af bladet med omtale af BYFEST – Gerne midt i maj. 
- Flyers 
- Teaterbilletter, madbilletter og torvesalg 

 
 

HUSK!! 
Prisliste til Jarl på annoncepriser – pris på hjemmeside og flyers og bil-

letter. Dina. 
Foreningstræf – lær din by at kende??? 
Jagtforeningen – Werner kontakter dem 
Infotelt om Landsbyrådet – Palle og Karin 

SPONSORER!!! 
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Dagsorden til næste møde onsdag, 2. marts 2011 kl. 19:00-21:00 

AOFs lokaler, Gundsømagle 
 

1. Valg af referent 
2. Udestående punkter og opfølgning fredag 
3. Udestående punkter og opfølgning lørdag 
4. Annoncører og sponsorer/liste udarbejdes (DF/Jarl) 
5. Planlægning af diverse ruter 
6. Hvem kontakter hvem af de andre foreninger? 
7. Eventuelt 


