
ABAF møde 6/9 2022. 
Til stede: Jens Langkjær, Helle Petersen, Anna Kramer, Karin Fosdal, Asmund Bertelsen og Julie 
Abildgaard.  
 
1. Koncert 1.10. Hanne mangler evt. et par hjælpere. Karin er nemlig ikke tilgængelig.  Jens vil gerne hjælpe, 
der er flere der har meldt sig til Hanne eller Karin. Hvis man gerne vil hjælpe med at afvikle koncerten, kan 
man kontakte Hanne Gammelgaard.  
 
2. Medlemspris til arrangementer- hvordan er det vores politik er? Vi diskuterer reglerne, og er nået frem til 
følgende: For ikke medlemmer af ABAF koster det 25 kr ekstra oveni den eksisterende billetpris. Dette vil 
opretholdes fremadrettet til ABAF arrangementer. (Dylan er undtaget, da plakat er lavet). 
 
3. ABAF arrangementer og arrangørens fortjeneste- hvordan er det vores politik er? Vi diskuterer reglerne, 
og er nået frem til følgende: Man kan altid henvende sig til ABAF hvis man har et arrangement. Hvis der er et 
honorar, så fastsætter ABAF en entre-pris. Et eventuelt overskud vil altid gå til ABAF, når honoraret er betalt. 
Det er bestyrelsen der til en hver tid vurderer om et arrangement er rentabelt for foreningen.  
 
4. Ref fra mødet med landsbyrådet. 
Gode indlæg fra mange landsbyer, med gode ideer til aktiviteter. Eksempelvis pizzaovn på fællespladsen.  
Udfordringer med at søge fondsmidler blev diskuteret. Der er hjælp at hente ved kommunen f.eks. 
Kommunen vil overveje at genoptage Liv i Forsamlingshusene, som gennem en del år har givet os gode 
oplevelser i Mejeriet. Når/hvis det sker bliver Julie kontaktet og videregiver info om musiker-katalog med 
mere til bestyrelsen. 
 

1. Byfest evaluering  
Julie har taget noter vedr. Spild på morgenmad.  
Meget fint med mængden af gaver til banko. Sivi gjorde et fabelagtigt stykke arbejde med opråb af tal.  
Baren på pladsen: God energi i baren i år. Der blev knoklet med at få den på benene, og en god ro over 
afvikling. Der kom ekstra kage ind, ellers havde der nok manglet lidt. 4-5 bradepander vil være passende 
næste år.  Der var en rekordstor omsætning i baren samt på dagsbilletter, banko mm. på 43.000 ca.  
Overraskende nok ingen respons på prisstigninger. Vi kørte helt uden spild/overskud på fadøl.  
Aftensmad: Rester! Der var ikke meget kød til overs. Der var meget tilbehør til overs. Næste år skal vi 
overveje om der skal laves et mere simpelt tilbud. Et nyt madhold kan f.eks. lave grill-pølser, sammenskud 
eller noget lignende. Det kunne også være en mulighed at booke en pølsevogn. Ideerne er mange. Man 
kunne måske spise på pladsen, og derved holde hele festen på Fællespladsen.  
Børnehjørne med “voksen-tjanser” og klippekort fungerede mega godt.  
Bydyst: gang i den, velbesøgt.  
Program/time-ing: Der var stress på til at få folk op til Quiz.  
Quizzen var sjov, men det blev et presset program. Den dejlige og afslappende stemning på pladsen trak 
meget i folk i forhold til at gå op til quiz. Skydetelt var et scoop og meget velbesøgt- igen til næste år! Vejret 
bestiller vi også igen til næste år.  
Eventyrlæsning og børnedans var velbesøgt og nogle super gode alternativer til skattejagt.  
At pladsen åbnede kl.12.00 var egentlig fint nok.  
 
Tip til næste år: hele festen på pladsen. Evt telt.  
 
Musik: OBS på at indkræve betaling fra udefrakommende gæster under musik. Der var muligvis lidt for få 
gæster til musik ift. prisen på bandet.  
Til næste år går vi tilbage på budget der hedder 10.000-12.000 kr til band. Vi påtænker at booke bandet 
allerede inden jul, for at undgå at alle er bookede.  
 
Vi skal være forberedte på skiftet til playliste når bandet er slut. EVT kontakte mejeriet vedr. opdatering på 
anlægget, det er meget svært at hitte ud af.  
 
Overskuddet fra byfesten ender med at være 1171 kr. Med prisstigninger på mad og øl, samt det dyre band 
er det et tilfredsstillende overskud.  

 


