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Hermed lige referat fra aftenens møde om loppemarked næste weekend. 

  

Teltopsætning: Vi sætter telt op kl. 11. Vi bruger legepladsens telt. Hvis vejret ser ud til at blive dårligt kan 
det godt være at vi gerne vil låne jeres telt Anders. Der skal bruges minimum 4 person til at sætte telt op. 
Lars Christian, Ulrik, Per er indtil videre på opgaven. Der mangler altså mindst en mere. 

 Borde til bod. Vi regner med at sætte boden til kaffe/kage og tombola op i hytten som sidste år. Til dette 
mangler vi et par haveborde eller nogle plader som vi kan lægge på nogle bukke. Hvem har dette? 

Prisskilte og klippekort. Vi har nogle prisskilte fra tidligere år vi kan bruge, men hvem har dem liggende. 
Lennart har dem ikke, så Lene de ligger nok ved dig. Sammen med krus og tallerkner. 

Kaffe og kage, popcorn mv. Der skal bages 6 plader kage/boller. Indtil videre har følgende meldt sig: 
Anders, Vivi, Lars Christian, Birte, Yana. Vi mangler mindst  1 endnu. Udgifter til dette kan refunderes ved 
Lennart. Lennart køber det ind som skal bruges dvs. saft, kaffe, ekstra engangsservice, majs, olie osv. Han 
har fået indkøbsliste/opgørelse fra sidste år samt oplysninger om forbrug af majs fra 2012. Jeg tager 
microbølgeovn med hen. Så kan vi supplere med microbølgepopcorn. 

Tombola: Min umiddelbare vurderinger at vi når omkring 50 gevinster. Din teaterbillet Alice må kunne 
bruges igen. Sidste år brugte vi 100 lodder og 800 nitter. Vi har 100 lodder fra sidste år. I stedet for at købe 
nitter køber vi 800 numre mere. Det er lidt nemmere at styre. Så kan vi eks. bare skrive at der er gevinster 
fra nummer 100 til 150. 

Så har efterskolen sagt ja til at komme og synge lidt for os. Vi har snakket om at gøre det kl. 15.30 altså en 
halv time før vi slutter. Lige hvordan og hvorledes er ikke på plads endnu. Kan skrive et par ord om dette på 
hjemmesiden Vivi. Tag også gerne det med som jeg skrev på facebook om hvis man ligger inde med en eller 
anden ting som kan bruges som gevinst. 

Indslev bryggeri har i øvrigt doneret to kasser øl. Branderup bageren har doneret nogle gavekort til 
morgenbrød. 

To oplagte emner til gevinster er også vores egen brugs samt ”Dyrberg Larsen” De sidste plejer at give. Jeg 
prøver at skabe kontakte i løbet af weekenden med mindre brænder for dette. 

Annoncering i lokalavisen glippede desværre denne gang. 

 

 


