
Styregruppemøde den 17. januar 2018 kl 19 - Gang i Vestermose 
 
 
Agenda/dagsorden for mødet på onsdag: 
 

1. Valg af mødeleder og referent 
Dorit blev udpeget som mødeleder og Johanne som referent. 
 

2. Gennemgang og kommentarer til dagsorden (10 minutter) 
Som følge af et forholdsvis stort frafald blev styregruppen enige om at tage udgangspunkt i 
økonomiudvalgets overvejelser, således at der foreligger en ramme til beslutning til 
næstkommende møde samt en plenumdrøftelse af dagens program. 
 

3. Økonomiudvalgets overvejelser: 
Drøftelser omkring udvalgets oplæg med fordeling af fælles-aktiviteter og egen-aktiviteter. 
Egen-aktiviteter/-boder: Koordinering behøves. Hvad ønsker de hver især at sælge? 
Mulighed for fondsansøgninger og/eller puljer i kommunen. Lettest at opnå til konkrete opgaver, fx 
”ballonklovnen Bobo” fremfor spisning generelt.  
Fordelingsnøgle: Udvalget har lagt op til, at overskud fordeles med 80 % til egen forening og 20 % til 
fællespuljen. Jo større overskud, jo flere penge, kan der overføres til efterfølgende år.  
Drøftelser om risiko: Risikoen for underskud vil alt andet lige være størst for de aktører, der 
forventer at kunne tjene mest. Hvis en forening har underskud med egen aktivitet: Følges modellen 
afholder foreningen alene 80 % af sit underskud, hvorimod resten indgår i fællespuljen.  
Det drøftes, at der kan stiftes en forening ”Gang i Vestermose” med et sæt vedtægter, hvor især 
opløsning af foreningen og fordeling af midler skal håndteres. Alternativt kan Lokalrådet oprette en 
konto. Der er enighed blandt de fremmødte om at lade et sådant initiativ afvente udfaldet af dette 
års arrangement. 
 
FORSLAG: Udvalget foreslår at 

- Overskud fra egenaktiviteter fordeles med 80 % til egen forening og 20 % til fællespulje. 
Underskud i egenaktiviteter fordeles tilsvarende.  

- Overskud fra fællesaktiviteter indskydes i en fællespulje til næste år.  
- Underskud fra fællesaktiviteter afventes næste møde, herunder undersøgelser omkring 

mulighederne for fondstilskud, sponsorater fra lokale m.v.  
Der skal træffes beslutning om ovenstående senest på næste møde! 

 
4. Præsentation fra udvalgene, drøftelse af forslag og beslutning om pkt. a-e – herunder evt. 

placering af opgaver i udvalg (1 time) 
a. Program version 0.3 – hvad er realistisk at sætte i søen, hvordan hænger det bedst muligt 

sammen praktisk. 
Morgenmad: Det skal afklares, om forsamlingshuset ønsker, at der er betaling 
dertil for morgenmad. Alternativt kan der være tale om en fællesaktivitet, 
hvor Lokalrådet tilbyder at betale. Forsamlingshuset afventes. 
Der stilles forslag om bankospil om eftermiddagen, både børn og voksne, i 
forsamlingshuset. Forsamlingshuset afventes. 
 

b. Indlæg til lokalbladet – deadline søndag i uge 5 
Aktuelt: Opslag til lokalblad nr. 1 

o Hvad 
o Hvornår 



o Foreløbigt program 
o  Sæbekasseløb 
o  Dyster, kappestrid og lege 
o      Fællesspisning og fest 

 
c. Koncept for aftenbespisning/-fest 

- Løsning 1: Udvalget lægger op til, at der sættes et maksimum på antal spisende 
deltagere, fx 150 personer. Der er enighed om, at der skal være bindende tilmelding med 
forudbetaling til mad. Mad må ikke være for dyrt, i omegnen af 100 kr., således at 
egentlig indtægt forventes på drikkevarer. 

- Løsning 2: Udvalget lægger op til, at der stilles grill til rådighed med salg af en 
tilbehørsbuffet.  

- Dvs.  
o Fuld forplejning,  
o Delvis forplejning (tilbehørsbuffet), 
o Uden forplejning, 

 
Udfordring: Skolen og støtteforeningen må ikke deltage i nogen form for udskænkning af 
alkohol. Dette skal der tages højde for i bemandingsplanen. Bevilling skal derfor fx 
ansøges fra Idrætsforeningen eller Lokalrådet.   

 
d. Plan for hvordan kommunikation om Gang i Vestermose skal foregå 

Kommunikation sker pr. e-mail. De enkelte udvalg vælger selv, hvordan de vil 
kommunikere.  
 

5. Planlægning af styregruppemøder frem mod 2/6 2018 (fx en gang månedligt) – husk kalender (10 
minutter).  
Der er enighed om, at vi alene planlægger ét fremtidigt møde af hensyn til de fraværende. 
Foreløbigt foreslås tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 i Henrys hus.  
 

6. Plan for, hvad de enkelte udvalg primært skal arbejde med frem mod førstkommende møde 
(opsamling på pkt. 4) (15 minutter) 

Programmæssigt: 
 De involverede parter skal forhøres, dvs.  
  Jens Kildebo vedr. Krolf (Dagmar) 
  Søren Olsen vedr. åben stald (”klap en ko”) (Dagmar) 
  Kirkerne, eventuelt med en ”historiefortæller” (Anna) 
  4H (er kontaktet; Thomas) 
 Børneunderholdning – Cirkusland. (Thomas undersøger).  
 Aftenunderholdning – evt. ungdomsskolen/skolen m.v. (Thomas/Henrik) 
Praktisk: 
 Borde og stole 
 Parkering/afspærring af vej mellem Lindegårdsvej og Gudumvej 
 Teltstørrelse? 
PR: 
 Udarbejdelse af indlæg til lokalblad 

7. Eventuelt 


