
Tak for hjælpen, 27 august 2017: 

Ca. 36 fremmødte inkl. børn. 

Lækker brunch blev serveret, derefter gik vi i gang med gennemgang af årets resultat samt 
evaluering. 

 

Suz gennegik årets regnskab: Se bilag. 

Årets omsætning: 687.128,43 

Årets udgifter: 612.755 

Årets overskud: 74.373,41  

 

Stor besparelse ved selv at hente og bringe toiletvogne. 

Besparelse på 10.000 ved at låne generator ved Davai. 

Også stor besparelse ved at droppe annoncering i lokalradioen og i stedet annoncere på Facebook. 

 

Omsætningen søndag er markant lavere end lørdag, og bør være udviklingsområde fremadrettet. 

Søndag eftermiddag virker ret død. Djurslandsspillemændene trækker ikke folk til som de gjorde 
før i tiden. Måske skal de på tidligere, og så skal der et stort navn på efterfølgende, så vi slutter 
festen af med et brag. 

 

Henrik takker dem der har trukket et stort læs, Lene, Suz, Thomas og Peder. 

 

Annoncering af nedtagning af telt mm på samme vis, som når vi skal stille teltet op. 

Alt fungerede rigtig godt – folk ved hvad de skal. Forhåbentlig tager vi godt imod nye hjælpere. 

 

Pølseteltet kørte godt lørdag – men gik i ”klyt” søndag. Marianne N og Connie laver i fællesskab en 
plan for, hvordan pølsehuset skal stilles an, og hvordan arbejdsgangene skal være. 
Barformændene skal ikke forholde sig til logistik, men udelukkende opgaver som beskrevet i ”Info 
til hjælpere” på festens hjemmeside. 

Der mangler en overordnet koordinator i både Pølsehuset og Store Bar. 



Det foreslås at holde et møde med alle formænd og repræsentanter for 
sommerfesten/logistikgruppen. Allerbedst en uges tid før sommerfesten. Et problem er det dog, at 
vagtplanen ofte først er færdig i allersidste øjeblik. 

 

Fredag fungerer fint med vagter, men der bør også være armbånd til de unge om lørdagen. Der 
var unge der købte alkohol lørdag aften. Vi kan få en kæmpebøde, hvis der kommer kontrol. 

 

Musik: Der mangler noget til ”Dansk Top-segmentet”. Måske skal der fornyelse til? Johnny 
Reimar? 

 

Store telt: ”Roger & Over” gik sent på. Det er et godt band, men de kan kun hyres til tre sæt.  

Forslag til alternativt band: ”Hell Freeze Over” ( Per Popp). 

Forslag til aktivitet: Kæmpestore plastbolde i vand, ”Fun-balls”? 

Infovogn: Vi skal have en ny. Kan vi selv bygge én? Chr. Malthe-Bruuns er for store. Forslag om at 
lave en kombi-løsning: Infovogn i den ene ende af en pavillon, og VIP-room i den anden ende. 
Placering i nærheden af teltet. 

Hvis nogen falder over en alternativ løsning, så sig endelig til. 

 

Jobbet som vagtplankoordinator er ledigt! Sig til Lisbeth Møller, hvis det har interesse. 

 

 

 

Ref. Lisbeth Møller. 


