
Forslag til jubilæumsfest for voksne (2 pr. husstand) 
 
I forbindelse med vores jubilæumsår, så har nr. 61,63,66,68 og 70 snakket om at være 
festudvalg for at tilsikre at vi får holdt vores 40 års jubilæumsfest. 
 
Vores tanker er at vi vil spørge Holdkærs Ager om at låne deres lokale i september eller 
oktober, hvor der mulighed for at låne lokalet. 
 
Festen afholdes en lørdag i tidsrummet kl 18.00-02.00 
 
Frist for tilmelding; 3 uger før. 
 
Forventet budget er; ca. 300,00 pr deltager uden drikkevarer (skal selv medbringes) 
 
For det får man: 

·       En hyggelig aften med sine naboer 
·       Velkomst drink 
·       Lokale, bordpynt m.m. 
·       Buffet (forventer 3 retter) 
·       Slik, Chips, kaffe og The 
 

Vi håber på at foreningen vil give et tilskud på 300,00 kr pr. husstand (max. 2 voksne 
personer), (72 x 300 = 21.600 kr) 
Samt evt. betaling for lokale leje 2500,00 kr.; 
Totalt tilskud: 24.100 kr. 
 
For at sikre flest mulige tilmeldinger (jo mindre egenbetaling – desto større chance for flere 
deltager) 
 
Herefter vil egenbetalingen blive; ca.150,00 kr pr. person + egne drikkevarer. 
 
Vi ser trods det sparet budget, at det kan blive en utrolig hyggelig aften. 
 
BUDGET 

Lokaleleje 2500 

Diverse ifb. lokale 
(ødelagte glas m.m.) 

500 

Engangsudgift 3000, 00 

    

Velkomstdrinks 20,00 

Lys, servietter, dug, bordpynt, salt/peber, kaffe, 
The 

35,00 

Slik, Chips 20,00 

Buffet (3-retters) 225,00 

  300,00 

Vi forventer ca. 90 tilmeldinger ud af 144 mulige 27000+3000= 30.000 
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”Festudvalget” vil stå for; 
·       Indbydelse 
·       Tilmelding/budget 
·       Borddækning 
·       Bestilling af mad 
·       Indkøb 
·       Oprydning 
 

Vi vil spørge om der er naboer der kan bidrage med f.eks. 
·       Underholdning 
·       Musik (højtalere) 
·       Diverse ideer modtages 
 

Fra bestyrelsen ønsker vi; 
·       Dialog med Holdkærs Ager omkring mulighed for lån/leje 
 
 
 
m.v.h. 
Tømmerupvang 61,63, 66, 68 og 70 
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