
Referat af lokalrådsmøde den 24. maj 2012, kl. 19-21 
Mødested: Hos Anja Krag 
Deltagere: Anita, Anja, Vagn, Martin 
Afbud: Tine og Dorrit 
Referent: Martin 
 

Dagsorden 
1. Valg af referent 
 
2. Orientering fra formanden 
 2a. Driftstilskud 
 
3. Orientering fra næstformanden 
 3a. Gadeteater 
 
4. Sommerpicnic 
 4a. Bemanding 
 4b. Indkøb 
 
5. Skt. Hans 
 5a. Køre- og tidsplan for arrangementet - løse ender? 
 (herunder bål, forplejning og underholdning) 
 5b. Reklamering - skilte, hjemmesider, facebook, andet 
 5c. Telt, jf. Martins forslag om indkøb 
 
6. Kommende arrangementer 
 6a. Dragefestival 
  • Dato 
  • ”Indhold” 
 6b. Førstehjælpskursus 
  • Med hvilket fokus? 
  • Sted - evt. samarbejde med forsamlingshuset 
  • Hvornår (ca.) 
  • Den videre planlægning 
 
7. Indlæg til næste lokalblad - deadline 1. august 2012, udkommer i uge 36 
 
8. Næste møde 
Skal vi som foreslået på borgermødet forsøge at lave en mødeplan for resten af året, som kan 
offentliggøres/videreformidles? 
 
9. Eventuelt 

 
1. Referent:  
Referent: Martin. Denne post går på omgang fra møde til møde. 

2. Orientering fra Formanden:  
Der er ansøgt om tilskud, men der er ikke kommet svar (tilskudspenge) endnu. 
Anita: Konto indestående: 6.976 Kr 

3. Orientering fra næstformanden - Gadeteater:  
Der er generelt informeret via email om info og beslutninger hvoraf flg. kan nævnes: 
Gadeteateret afholdes på plænen ved Sønderup Kirke og der er efterfølgende forfriskninger (kaffe, kage 
m.m.) i Sønderup Menighedshus og derefter er der Festivalgudstjeneste i Sønderup Kirke. 
Vi har desuden overvejet at arrangere andre akativiteter og evt. grill i præstegårdshaven til de, der ønsker 
at grille medbragt mad. Disse detaljer er dog endnu ikke afgjort eller besluttet. 



Plakater skal leveres af Teatertruppen i god tid inden arrangementet til uddeling ved Sankt Hans 
arrangement samt i børnehave, skole, klubber, menighedsråd, foreninger osv. 
Måske kan vi blot sætte A4/A3 plakater op på busstopsteder og lign. i stedet for at opsætte skilte ved 
indfaldsvejene? 
 
Ugebladet (Flemming) og Sjællandske vil gerne bringe indlæg under ”Orientering” om Sankt Hans og 
Gadeteateret via Vagn. 
 
4. Sommerpicnic: 
Datoer: 
3/7 hos Anna og Poul Gårdbo, Tyvelse, der skal betales 20 kr. pr person. 
18/7 hos Vagn ved Gudum Møllegård. 
2/8 ved Årslev Å hos Dorrit. 
 
En kasse øl og vand, juice og evt. kager medbringes af den fra lokalrådet, der deltager i de enkelte picnics. 
 
Reklamer skal ophænges i børnehave, ved Sankt Hans arrangement, hjemmesider, facebook og 
idrætsforeninger, sogneråd, rideklubber osv. 
 
5. Sankt Hans: 
Pavillon: 
Evt. kan vi selv købe en stort pavillon / telt, som vi kan bruge. 
Priser hos Harald Nyborg: 1.995 kr for 4 x 8 m, 3.495 for 6 x 8 m.  
 
Andre leverandører: P. Lindberg: 1.995 kr for 5 x 8 m. Vi besluttede vi at købe et 5 x 8 m telt / Pavillon hos 
P. Lindberg. 
Anita sørger for at indkøbe dette. 
 
Den 23/6 Kl. 14:30 mødes vi ved boldbanen for at sætte pavillon (til evt. musikanlæg og til at stå i tørrevejr 
i) samt lille pavillon fra Anja Krag (kageteltet) op og vi "slut anretter" bålet med heks, halm osv. 
 
Bålet: 
Bålet må opsættes 2 dage før Sankt Hans og derfor mødes vi torsdag d. 21/6 kl. 19:30 og anretter bålet. 
Borgere, der har træ til bålet, opfordres til at aflevere dette på den anden side af bommen ved boldbanen 
nær bålet. 
 
Martin Appel forhører hos Søren Olsen om vi kan få Søren til at levere en stor halmballe og levere denne på 
bålpladsen d. 23/6. Søren vil få en flaske vin for ulejligheden. 
 
Søren og Linda Thomsen har en ukrudtsbrænder, som er god til at tænde bålet med. Anja vil kontakte Linda  
og høre om Søren vil bruge deres brænder til optænding af bålet. 
 
Martin vil gerne donere en del træ til bålet. Dette skal helst saves i passende stykker, der kan være på en 
trailer. 
 
Nogle fra lokalrådet vil gerne være med til at afhente træ fra f.eks. Martin eller Dorrit eller andre, der har 
træ, de gerne vil af med (helst tørt og derfor ikke nyafklippet/fældet). 
 
Heks: 
Vi skal bruge en heks til bålet. Anita vil gerne bygge en denne gang. 
 
Mad til Sankt Hans: 
7/6 er sidste deadline for tilmelding af pattegris, tilbehør alene eller begge dele. 
Slagter Kolberg skal levere grisen. 
 



Slots-Bjergby Mad leverer salaten og denne har samme deadline (7/6 til lokalrådet men salatleverandøren 
har dog deadline min. 5 dage før d. 23/6). Anita tager sig af maden til Sankt Hans. 
En Grill sørger Anita for gennem Bilka (arb.). Grill briketter, optændingsblokke og grillstartere sørger Anita 
også for. 
 
Anita sørger for "billetter" (små selvklæbende labels) til dokumentation for betalt mad, salat osv. 
 
Kagebord: 
Samme princip som sidste år hvor borgere leverer en kage til det fælles kagebord og hvor man derefter kan 
købe adgang til at smage de forskellige kager, men denne gang vil der være en kagekurrence, hvor man 
f.eks. kan vinde præmier for den flotteste og den bedste smagende kage. 
 
En præmie kunne f.eks. være fribilletter til Cirkus Arena’s dinosaur forestilling/udstilling? 
Martin checker om vi evt. kan få et antal fribilletter. 
 
Lokalrådsmedlemmerne kan medbringe en kage hver og andre opfordres til at deltage gennem reklamer 
for Sankt Hans. 
Hvem checker om Landsbykællingerne også vil bidrage med kager til kageboden? 
Hvordan stemmer man på kagerne i kagekonkurrencen? 
Vi skal også have en ”pengekasse” til kagebordet, salg af øl, vand, is og popcorn. Hvem sørger for dette? 
 
Salg af øl og vand: 
Anita har hørt VIF om de vil stå for et øl-, vand- og is-salg. 
Lokalrådet kan sammen med VIF stå for salg af dette. Søren Christiansen (VIF formand) sørger for, at VIF får 
en spiritusbevilling inden Sankt Hans. 
 
VIF vil også leje en popcorn maskine til Sankt Hans arrangementet. 
 
Der skal forlængerledninger til fryseren, musikanlæg og popkornmaskine, der gerne skulle monteres nede i 
nærheden af bålet/pavillon. 
 
Anja kontakter sin bror, der er elektriker mht. lange forlængerkabler (med jord) fra klubhuset/skolen. 
 
Musik: 
En bærbar PC med blandede musiknumre og højtalere og forstærker. 
Hvem sørger for dette? 
 
Airtrack: 
VIF kan ikke selv stille den op, da kun et par fra VIF deltager (Kaja og Finn ?) til Sankt Hans. 
Vi skal selv hente den fra Produktionsskolen helst en dag i forvejen eller lign. 
 
Diverse: 
Vi skal også have nøgler til VIF klubhuset/skur samt toiletter, så vi kan få kegler, fodbold osv. til lege. 
 
Anja vil sørge for et par sække, så vi evt. kan lave sækkevæddeløb. 
 
Anja sørger for brandtæpper fra sidste år og vi skal også have et antal spande med 10 liter vand med. 
 
Reklamer: 
Vagn og Martin opretter reklamer for bla. Sankt Hans og de andre arrangementer på bl.a Facebook og 
hjemmesider. 
Linda opfordres til at give et lille kursus i anvendelse af Facebook siden med koder osv. 
Martin laver et oplæg til plakat for dette og med alle de nødv. detaljer med tider, kagekonkurrence, båltale, 
mad bestilling, drikkevarer osv. i A4 format. 
Plakaten skal ikke have tekst eller billeder i midten, da denne A4 plakat skal kunne zoomes op til 2 x A4 for 



at få en A3 format plakat til reklamer ved vejene (bustop steder) osv. 
 
Anita vil sørge for at printe via Bilka og de kan så fordeles via fodboldholdene (Old boys, U9 og U12) og 
børnehave osv. 
 
6. Kommende arrangementer 
Reklamer skal allerede nu snart offentliggøres til kommende arrangementer, da deadline skal overholdes 
for efterårsarrangementer. 
 
6a. Dragefestival 
Dato skal snart udmeldes for f.eks. en søndag i oktober men ikke i efterårsferien. 
F.eks. søndag d. 7 oktober. Vi  skal hver især checke om vi kan på denne dato. 
 
Evt. kunne vi finde en drageekspert, der kunne komme med nogle tips til at bygge drager, materialevalg, 
snorer, typer. Men det vil nok ikke være nemt at bygge drager på dagen, da det er et 
udendørsarrangement. 
Martin checker op på dette. 
 
Hvor skal vi afholde dragefestivalen? Gerne i den sydlige del af Vestermose (Kindertofte, Ottestrup, 
Sorterup eller ...) 
 
Tidspunkt: f.eks. 10:00 - 12:00 
 
6b. Førstehjælps kursus 
Evt. kunne vi bruge Hallelev forsamlingshuset. 
Der kan evt. arrangeres at forsamlingshuset kan sælge mad og drikkevarer. 
 
Evt. kan vi søge om en hjertestarter via TRYG fonden. Ansøgningsfrist inden 1. september. 
 
Dato: Evt. November måned. 
 
7. Lokalbladet næste gang 
Reklame for efterårsarrangementer i næste nummer af Lokalbladet: dvs. Dragefestival og 
Førstehjælpkursus. 
 
8. Næste møde 
Mandag d. 27 august kl 19:00 i VIF klubhus. 
 
Flg. forslag blev ikke behandet/besluttet: ”Skal vi som foreslået på borgermødet forsøge at lave en 
mødeplan for resten af året, som kan offentliggøres/videreformidles?”  
 
9. Evt. 
Byrådsvalg 2012 
Der er byrådsvalg til november 2013, her bør vi som lokalråd øve indflydelse iflg. Vagn. 
Men på hvilken måde og hvem skal vi evt. støtte frem for andre kandidater? 
 
Ildsjæl pris indsendelse til KLR 
Vi kan hver især komme med forslag til personer, som vi vil indstille til denne pris fra KLR. Deadline for 
indstilling er 31/8-2012. 
 
Kontakter personer 
Vi ønsker at oprette en liste over kontaktpersoner for foreninger osv. i Vestermose. Vi skal derfor hver især 
prøve at finde kontaktpersoner og formænd for diverse foreninger, så vi kan samarbejde om forskellige 
opgaver osv. 
 


