Til stede:
Anne-Katrine, Henrik, Charlotte, Inge, Marianne, Lis
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Referat
Møde den 1. juni 2015 kl. 20 i Hallen.
Mødet havde til formål at følge op på forberedelserne til Byens Marked, søndag, den 28. juni 2015.
Det blev aftalt at mødes på Ankers Mark på dagen kl. 9.30 for at forberede dagen, opsætte
pavilloner, skabe køreveje m.v.
Det nedsatte udvalg har kontaktet "kræmmere" og har indtil videre 14-15 tilsagn fra personer, der
ønsker at deltage. Marianne og Charlotte orienterer alle deltagere skriftligt om, at de selv skal
medbringe alt, hvad de skal bruge, at de må stille op fra kl. 11 samt at arrangementet aflyses ved for
dårligt vejr.
Amerikansk lotteri: Inge står for indkøb af gaver og lodder. Anne-Katrine laver det forberedende
arbejde i forbindelse med trækninger. Petter sponsorerer 3 stk klatrevægsevent for en familie.
Fiskedam: Lis køber 30 gaver á 10 kr. Pris pr. ’fisk’ er 5 kr.
Inge finder badekar og fiskestænger fra sidste år.
Hestevogn: Inge har kontakt med en i Sandby, der kommer med hest og vogn.
Pølsevogn: Thomas har skaffet pølsevogn.
Marianne indkøber 200 pølser, 200 brød, ketchup, sennep og fransk dressing. Der skal kun laves
franske hotdogs. Det hele købes i brugsen, hvor vi hurtigt kan købe mere, hvis der bliver behov.
Charlotte medbringer køleboks til pølsevognen.
Inge skaffer poser til franske hotdogs samt servietter.
Thomas: medbringer borde og stole.
Øl og vand: Marianne har aftale med brugsen om salg af øl og vand. Desuden vinsmagning og evt.
ølsmagning.
Musik: Anne-Katrine har aftalt med Big Bite Blues Band, at de spiller ca. 1 time fra kl. 14. Der skal
opsættes pavilloner og et fast vandret underlag. Anne-Katrine taler med Snild, om han kan hjælpe
med dette.

Sømblok: Den står på marken, da den har "overvintret" fra sidste år. Thomas medbringer 2
hammere.
Nimbus: Inge har aftalt med Nimbus Preben, der deltager.
Toiletter: Lis har aftalt med Finn, at toiletterne ved kirken står åbne.
Menighedsrådet deltager med kaffe- og kagebod.
Henrik vil forsøge at få fat i en, der evt. kan udstille veteranbiler.
Der skal sættes 4 plakater op ved indkørselsveje til byen. Anne-Katrine laver plakater.

