Foreningen for afholdelse af Ravning
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Formål: Er at få afdækket problemstillingerne vedr. køkkenet med hensyn til afvikling af
Ravning Brovandring
Mål: At få afdækket problemstillingerne vedr. køkkenet med hensyn til afvikling af Ravning
Brovandring.
Navne:
!
!
!
!
!
!

Hans Jørgen Møller (HJ)
Kurt Rasmussen (KURA)
Anette Kristensen (AK)
Sonja Vase (SV)
Claus Jensen (CJ)

Dagsorden:
1.
Velkomst
2.
Formandens ord (redegørelse for hændelsesforløbet).
3.
Godkendelse af dagsorden
4.
Emner jf. handleplan
HJM
5.

Emner
5.1. Spiritus
5.2. Priser
5.3. Winerbrød/kage
5.4. Salgssteder
5.5. Stævne snack og frugt.
5.6. Aftensmad lørdag.
5.7. Organisation.
5.8. Materiel.
5.9. Fisk på Ravning Station.

6. Opgaver
7. Eventuelt
8. Næste møde
Sted/dato:
Emner:
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Ad 1.
Velkomst
Ad 2.
Fortalte om resultatet af sidste afholdt Ravning Brovandring som havde givet et
underskud og at der havde været væsentlig færre deltagere. Fortalte også om de
ting bestyrelsen havde foretaget for at imødegå at der ikke skulle være et
underskud i 2013. Fremlagde også allerede vedtagne priser, anført i vores
brochure og indkomne kommentarer vedr. salg af spiritus.
!

Gennemgik ligeledes et udkast til et endu ikke færdig gjort budget og et
beregningsforslag. Beregningsforslaget er beregnet til at beregne købspris pr.
stk. enhed på brød m.m. for at kunne beregne overskud eller underskud på de
enkelte udsalgssteder.

Ad 3.
Formanden redegjorde for princippet i dagsorden, som blev godkendt. Princippet
var at den skulle opbygges efterhånden som man fik ideerne.
Ad 4.
Ingen emner, idet det var første møde.
Ad 5. (Det skal lige nævnes at emner i dette afsnit kun er forslag. Endelig beslutning
ligger hos bestyrelsen)
!
5.1.! At der ikke skal sælges spiritus, på grund af det utrolige lave salg.
!
5.2.! Priser på prislisten skal være uden pant. Der var et meget lille svind i
!
!
emner med pant at det kun var til besvær med at skulle opkræve
!
!
panten.
!
!
Prisliste laves seperat til hver salgsted på grund af forskellig
!
!
varesortiment.
!
5.3.! Anette bager selv kringle. Kringle kan bages efter behov og derved
også bedre for økonomien. Kringler erstatter således det dyre
wienerbrød og købet af anden kage.
5.4! Varesortimentet til Lihmskovvej blev foreslået til kun at være
madpakker og drikkevarer.
5.5! HJ spurgte til hvordan det var gået med Stævne Snacken. Ingen
kunne komme med noget speciel konkret om det andet end det at det
kun var solgt på startstedet. Vi fandt så ud af at ordningen blev
nedlagt pr. 30. september 2012.
Der blev foreslået at der sælges frugt.
5.6! Skal have det endelige tal på deltagere og hjælpere der ønsker
aftensmad senest den 21. april, med begrundelse i at der er Bededag
fredagen før.
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Vi skal selv finde hjælpere til dag salget både lørdag og søndag
modsat tidligere.
Der skal være en lampe til rast 1 på Haraldskær idet rasten er
placeret i en mørk garage.
Køkken personalet accepterede at de selv skulle bestille de røgede
ørreder hos Ving Forel (kontakt oplysninger nederst).
HJ Spørger Birthe om hvordan fisken behandles. AK vil
vedkommende der står på rasten kan håndtere dem. HJ spørger
Helge Larsen om hvor mange der tidligere er blevet solgt. HJ leverer
kontakt oplysningerne om fiskemanden til CJ (er påført nederst i
referatet).

Ad 6.
!

HJ spørger Birthe om hvordan fiske behandles. Spørge Helge om tidligere solgte
fisk, levere kontakt oplysninger til CJ

Ad 7.
Ad 8.
Næste møde: Bråskovhusvej 4, Bråskov, 8783 Hornsyld (kompagni lokale kl.
19.00)
Emner:
Deltagere:
!
!
!
!
!

Hans Jørgen Møller
Kurt Rasmussen
Anette Kristensen
Sonja Vase
Claus Jensen

Kontakt information til:
Ving Forel
Hinrich Friedrich Werning
Skyttevej 11,
Vingsted
7182 Bredsten
Tlf. 75 86 51 44
Tlf.40 51 51 44

