Dagsorden bestyrelsesmøde Herslev bylaug den 22. maj 2014
Til stede: Karsten, Tina, Torben, Kate og Helle

1) Planlægning af sommerfest 2014
Sommerfest holdes den 30. august 2014
Hvem deltager på dagen: Torben, Karsten, Tina,
Hvem kan ikke komme: Kate, muligvis Helle,
Torben er tovholder på arrangementet og indføre nedenstående i drejebogen, samt minder om
at der skal ”evalueres” på arrangementet ved det første bestyrelsesmøde efter sommerfesten.
Leje af borde og stole til sommerfesten koster ca. 1.000 kr., Popcorn, slush mv.: 3750 kr. og
ved sidste møde besluttede vi at fortsætte med at leje hoppeborgen, da det er en god løbende
aktivitet for børnene.
Mht. priser på borde og stole mv. foretager Karsten pristjek med kilde hos Roskilde Festivalen
Karsten og Torben koordinere vedr. bookning og leje - Torben er tovholder
Andre aktiviteter på dagen:
-

Rundbold (vi har bolde og bat) Karsten er tovholder på dagen
Klovn med balje på maven som mål – præmie karamel: hvem har lyst til at tage denne
tjans??
Sømandsviser ved Prebens søn (underholdninge til under/efter maden) – Karsten følger
op om det er muligt
Tombola med udtrækning efter maden – lodpris 5 kr. maks. 10 kr. – Helle (finder
tombola grej). Karsten annoncerer aktiviteten på dagen og lodder sælges i baren.
1.-4. præmie plus alle de andre lokale erhvervsdrivende (se nedenfor)
Finde tilbud på lodder og trumle (Helle)
Karsten kan evt. skaffe sponsergave fra NEYE
Brugsen i Gevninge – Helle tager kontakt
Pizzeriaet i Gevninge – Torben tager kontakt
Bageren i Gevninge gavekort plus kage til kaffen – Kate tager kontakt
Frisøren i Gevninge (evt.) – vi springer denne over i første omgang.

-

Snobrød – Torben står for det praktiske (brænde, bålfade, pinde). Tina og (evt. Lisbeth
eller Annette) tager snobrødsdej med.
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Ideer til efterfølgende år
Find skatkisten med flag, Sækkeløb, Parløb med ben der er bundet sammen,
flødebollekastemaskine
Andet:
Samle op på de ting der skal være der og de ting der kunne være fint at have – hvem har
overskud til at lave resten – bede om hjælp på facebook plus i invitationen – Torben.
Udarbejde invitation: Helle husk sponseraftalerne på invitationen plus bede om hjælp fra byens
beboere – alle bedes melde ind til Helle, så snart de har afklaring på sponsorer.
Uddeling af invitation: Bo (køreruten), - har Annette og/eller Lisbeth mulighed for at tage en
rute inde i byen
Printning af invitationer: Kate og Tina printer
Indkøb: Tina og Kate – se indkøbsliste i drejebogen obs karameller
Bryghuset ang. sponsor øl til baren – Torben
Vandrepokalen – Annette tager den med – den er på hendes adresse ;-).
Grill plus gasbrænder- Torben – er der andre der har en grill vi kan bruge?
Tale og byde velkommen – Torben
Lyskæder – Torben
Grene og blomster til pynt – Er der nogen der har noget godt i haven??
Alle mødes til opsætning dagen før med mindre det regner. På dagen mødes alle 1,5 time før,
dvs. kl 13:30 for at gøre klar.
Program
Kl 15:00 Diverse aktiviteter – se oven over (lodder til tombola, rundbold, hoppeborg, snobrød
mv.)
Kl 17:00 Tændes grillene
Kl 18:00 Spisning
Kl 19:00 Tombolavinderen findes
Kl 20:00 Kaffe og kage mv
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2) Planlægning af Skt. Hans aften
-

Tina er tovholder på arrangement og indføre nedenstående i drejebogen, samt minder om
at der skal ”evalueres” på arrangementet ved det første bestyrelsesmøde efter Sankt
Hans.

-

Kontakt til sejlklubben – Tina tovholder
Aftalen er pt., at sejklubben sørger for alt omkring grill, mulighed for at trække indenfor og
formanden holder båltalen. Tina følger op et par dage før.

-

Forsanger plus samler ved bålet og giver ordet til sejlklubbens formand – Bo (alle bidrager
til at samle folk og gøre opmærksom på at bålet tændes)

-

Etablering af bål – tovholder Torben og Bo
Bål etableres på dagen - tilladelse til at etablerer bål – evt. kontakt til kommunen vedr.
nøgle.

-

Herslev bryghus pølsevognen – Karsten taler med Tore og hører om hans interesse i at
stille op.

-

Invitation - print og laminere – Helle (giver til Kate som laminerer og Torben og Karsten
som sætter op på lygtepæle).

-

Uddeling til busskuret og lygtepæle - start juni – Torben og Karsten.

-

Facebook – Karsten.

-

Hvem vil lave dette års heks til bålet – Annette har du evt. et par store børn, der kunne
synes, at det var en sjovt tjans??

-

Printning af sange – Tina printer.

-

Slukning af bål efter arrangementet - Torben og venner

3) Trafikmødet med Lejre kommune - kort update
Kommunen var umiddelbart meget positiv over for ideerne. De vender tilbage, når de har
tjekket op på økonomi og tilladelser.
Større projekter fx sti til standen, skal vi ikke gøre de store forventninger om – men bylauget
fortsætter med, at presse på fremover.
4) Sekretærposten efter 10. august plus evt. andre poster i bestyrelsen
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-

Helle vil gerne allerede nu, pga. familieforøgelse i august, videregive sekretærposten Er der nogen der byder ind på posten?

-

Kate forventer at træde ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i oktober.

-

Obs der skal findes en ny revisorsuppleant efter Jørgen og Anni er flyttet fra Herslev.
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