
 
Evalueringsmøde 4/10 2016: Jens, Thomas og Casper. Carolina var forhindret i at deltage. 

 

EVALUERING AF SOMMERFEST 2016 
for parcelforeningen Holme Parkvej 1990 
 

FAKTA FOR SOMMERFEST 2016 
 

 DELTAGERANTAL – Der er modtaget betaling for 33 voksne / 11 børn fordelt på 18 
husstande. Det ligner meget godt de andre år. 
 

 REGNSKAB – Der er en indtægt fra deltagerbetaling og barsalg på 4600 kr. Der er en udgift 
på 8759 kr – dvs en Nettoudgift på 4159 kr til parcelforeningen, hvor der var budgetteret 
med en udgift på 5000 kr. Se specificeret regnskab for Sommerfesten 2016. 

 

GODE ERFARINGER TIL SOMMERFEST 2017 
 

 TELTET – Ny teltleverandør (deresfest.dk): Fint telt. Ros for mange vinduer. Plastikstolene 
var ok. Desværre var lyskæden ikke med farvede lys. Evt. Købe selv?  
God kontakt til udlejer. Virker meget prof. Alt-i-én-løsning med telt, borde, stole og 
gasvarmer. Rigtig fin samlet pris. Grundet legepladsens ujævne terræn – husk strøer under 
gulvpladerne. 
Alternative teltudlejere kan være: brohus.eu / abc-telt.dk / festudlejer.dk 
 

 MUSIKANLÆG – Der er investeret i musikanlæg som ikke vil være en udgift i mange år frem. 
Årets budget har kunnet bære denne investering. Jens ved hvor garantibeviset er. 
Musikanlægget står pt hos Jens. 
Go stemning med disko-kugle ved musikanlægget. 

 

 INDSLAG - Det er svært at trænge igennem med indslag, men der er ros for indslag som kan 
samle festen lidt. Der kan evt. opfordres (via INFO 3) til at gæster kommer med indslag?! 

 

 TILMELDING/BETALING – Det var en succes med MobilePay betaling og afmelding via mail. 
 

 FAMILIE AKTIVITETEN – God stemning ved den Olympiske Femkamp. God opbakning. Sjov 
og anderledes aktivitet. Målet fra festudvalget var, at få smilene frem, og det lykkedes. 
Præmieoverrækkelsen var også underholdende og især børnene elsker det. Det er faktisk 
dér i festen, hvor der er mest stilhed og fokus. Måske et indslag i forlængelse? 

 

 UDVIDET LOPPEMARKED – Der var god stemning ved årets loppemarked. I 2017 er der 
planer om at udvide loppemarkedet, så det henvender sig til både børn og voksne.  
Carolina (84) og Oline (136) kommer med et oplæg og er tovholdere for denne udvidelse. 

 



 BØRNEBORD SUCCES – Endnu et bevis på, at børnebord er en succes. Børnene hygger max 
og forlader hurtigt bordet, uden at efterlade tomme huller. 

 

 2 FUSTAGER DRUKKET – Helt overraskende blev der drukket 2 hele fustager fadøl i år. Der 
måtte endda tages hul på reserve-dåseøl. 

 

 FADØL/SPRUT – Lars Købmand (som ikke længere er købmand), er kommet ind i 
drikkevarer-forsyningsbranchen. Der kan med fordel indhentes tilbud på fadøl/sprut i 2017. 

 

 BARPRISER – Skal reguleres, så en drink koster det samme som en fadøl (20 kr) 
 

 PRAKTISKE OPGAVER – All-over var der en fin bemanding af opgaverne. Et dygtigt festudvalg 
har samlet opgaverne ved at have få leverandører af udstyr til festen 
 

SOMMERFESTEN 2017 – dato er fastsat til lørdag 19/8/2017. 
 

Med venlig hilsen Festudvalget 
Jens, Carolina, Thomas og Casper 
 


