
Referat af møde den 11. januar om Vindingedage 2023. 

 

Til stede var:  

Iben (vandværk og Naturparken), Jørgen (Kulturcenter), Karina (nål og tråd, kirke) Pernille (Støtteforening), Rolf 

(VIF), Sofie (Kirken), Thomas (Kirken) Ulla (Lokalhistorisk Forening)  

Thomas er referent.  

1. Økonomi  

Vi fik ikke alle de penge fra kommunen, som vi have søgt om (32200 af 39900). Derfor må det forventes, at tilskuddet 

til de enkelte arrangementer nedsættes tilsvarende.  

Købmanden spørges, om købmanden igen i år vil være sponsor.  

 

2. Tilmelding af arrangementer.  

Vi benytter kirkens system igen i år. Systemet kan ikke håndtere, at man kan se, hvad andre har indtastet. Fra tid til 

anden laver nogen fra kirken et udtræk over de tilmeldte arrangementer, som man kan få, hvis man spørger pænt.  

Med hensyn til programhæftet vil det være godt, at man sender et passende billede til Marianne på mail, så vi har 

illustrationer til hæftet.   

Arrangementer skal tilmeldes igennem nedenstående formular senest 1. marts.  

Og her er linket til formularen: https://forms.churchdesk.com/f/mjito0pcYi 

 

3. Fællesarrangementer  

• Åbningsarrangement?  

Vil købmanden være med til åbningen igen? Rolf spørger.  

• Konkurrencer 

Vi vil gerne have konkurrencer og quizzer igen i år. Sofie undersøger, om der var tekniske udfordringer 

omkring instagramkonkurrencen i 2022.  

• Afslutningseftermiddag:  

Loppemarked, som Karina er tovholder på.  

Hoppeborge. Der skal findes andre voksne, som passer hoppeborgene, end blot støtteforeningen, som var 

havde tjansen sidste år.  

Forplejning: Søren skal spørges, om han vil sælge pølser og brød 

Kongespilsturnering: Vi har tænkt på en kongespilsturnering. (Naturparken vil administrere turneringen) 

Præmieoverrækkelser, quiz, konkurrencer m.m. 

Foreningers mulighed for at præsentere sig selv. I år vil der være mulighed for, at foreninger kan 

præsentere sig selv. Bod, optræden eller indslag.  

Uafklaret er: HVEM er tovholder for eftermiddagen.  

Festen 

Festen bestyres af Rolf.  

 

4. PR  

Vi skal bruge flere plakater end sidst. Vi skal finde ud af, hvornår trykkeren, Ernst, skal have programmet til trykning. 

Bladet forventes uddelt af VIFtens uddelere lige før påskeferien.   

 

https://forms.churchdesk.com/f/mjito0pcYi


5. Eventuelt. Næste møde er onsdag den 15. marts klokken 17(!!!) i Sognegården.  


