
Referat fra møde efter Børneloppemarked på legepladsen 19. juni 2016 

 

Den generelle opfattelse i bestyrelsen var at der ikke var lige så mange besøgende som sidste år. 
Tidspunkt fra kl. 12-15 var fint. Der var desværre lidt kludder i annoncering mht. tidspunkt. 

Forberedelserne gik ok. Vi mødtes kl. 10 og teltet blev rejst hurtigt. Der var igen både grillpølser, 
slushice, popcorn samt kaffe og kage. 

Annoncering: Der var kun opslag på hjemmesiden og på FB. Måske var tilslutning derfor lidt lavere. 
Til næste år skal der igen være plakater. Lene Ladefoged har sagt ja til at hjælpe med dette. 
Desuden skal der måske deles flyers ud i børneuniverset. 

Tombola: Der var igen i år mange flotte gaver fra forskellige sponsorer, så vi nåede op på omkring 
100 præmier. Vi fik ikke udsolgt umiddelbart. Derfor blev prisen for lodsedler til sidst sat ned til 1,- 
kr. pr. lodseddel. Der var købt lodsedler til amerikansk lotteri med både tal og bogstaver. Det gav 
lidt forvirring omkring præmier. Næste år er det vigtigt vi køber alm. Lodder. Desuden skal der 
være karameller eller lign. som trøstepræmie til dem der køber lodder uden at få gevinst. 

Grill: Der var købt ca. 45 små grillpølser, som blev udsolgt, 36 store grillpølser, hvoraf der kun blev 
solgt halvdelen. Alle 60 pølsebrød blev solgt. 

Slushice og popcorn: Igen en stor succes. Vi snakkede om at sænke prisen, men besluttede indtil 
videre at fortsætte som hidtil. 

Kaffe og kage: Der var tre kager og én kaffemaskine, hvilket fungerede fint. Kagestykerne endte 
med at blive lidt små og blev til sidst solgt for 5,- kr. for 2 stk. Én kaffemaskine var nok. Vivi 
sponserede 1l mælk, som vi skal huse næste år. Vi brugte 2L blandet saft. 

Medlemmer: Der blev tegnet 3 nye medlemskaber under og umiddelbart efter arrangementet. 

 

 

Økonomi: Tombola    1990,50 kr. Brugsen 1018,-- kr.  

 Kasse 1622,-- kr. Lodder 282,-- kr. 

 MobilePay 1285,-- kr. Slushice/popcorn 650,-- kr. 

 Solgt for 4897,50 kr. Udgifter 1950,-- kr. 

 Samlet overskud 2947,50 kr. 

 3 nye medlemmer 600,-- kr. Samlet antal medlemmer d.d. 31. 

 

Tour de Båring er planlagt til d. 11. september 2016 kl. 14-17. 

 

Næste møde holdes i august. 



Referat Lars Christian 


