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Kære bestyrelse 
 
I forlængelse af evalueringsmødet for Sommerfesten 2016 som fandt sted d. 04/10/16, har vi 
(Festudvalget) talt om parcelforeningens Fastelavnsfest. 
 
Festudvalget foreslår ikke at afholde denne fest med følgende begrundelse: 
 
Det har de seneste år været meget begrænset med opbakning til arrangementet. Og 
deltagerantallet er nedadgående. De sidste par år har vi som festudvalg været nødsaget til, at ringe 
på dørklokker for overhovedet at kunne lave en fest. Det er som Festudvalg en ret flad 
fornemmelse, at skulle arrangere en fest hvor gæsterne ikke kommer. Vi har forsøgt, at gøre festen 
mere attraktiv med en børne- samt en voksentønde, men kun med begrænset succes målt på antal 
ekstra deltagere. 
 
Vi tror at manglen på opbakning skyldes vinterkulden og de mange lignende tilbud fra diverse 
foreninger og institutioner. Yderligere er her ikke ret mange børn på vejen som festen henvender 
sig til. 
 
Vi foreslår at bestyrelsen (eller Festudvalget) bruger Fastelavnsbudgettet på, at gøre mere ud af 
den årlige Arbejdsdag og som derved måske vil kunne trække flere ”arbejdere” til. 
 
Tiltag kunne være: Fælles grill-arrangement, snobrød, skumfiduser eller lign. efter endt arbejdsdag. 
- Altså lokkemidler til børnefamilierne. 
 
Festudvalget kan evt. stå for denne del af arbejdsdagen. 
 
Vi beder bestyrelsen om at tage stilling til denne problemstilling og om beslutningen kan tages af 
Festudvalget, bestyrelsen eller om den skal i høring på Generalforsamlingen. 
Hvis I mener det er det sidste, vil en eventuel forandring først træde i kraft fra 2018, da Fastelavn 
ligger i februar, hvor GF plejer at være i marts. 
 
Et andet punkt vi gerne vil høre jeres mening om: Vi har i år investeret i et musikanlæg som skal 
bruges til Sommerfesterne fremover. Imellem festerne står musikanlægget i en af Festudvalgets 
husstande (pt hos Jens). Da det ejes af Parcelforeningen, mener vi, at bestyrelsen bør 
orienteres/høres. Har I en holdning til evt. udleje, udlån til alle husstande og hvordan skal dette 
styres? Hvis det kræver administration, er det ikke noget Festudvalget ønsker at styre. 
Eller skal det blot stå ”privat” (som det gør nu) og kun bruges til Sommerfesterne og yderligere 
information ikke deles med resten af foreningen? 
 
 
Med venlig hilsen Festudvalget 
Jens, Carolina, Thomas og Casper 
 


