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Formål: Er at få afdækket forhold der giver anledning til nødvendige ændringer med
henblik på forbedringer af fremtidige arrangementer.
Mål: At få forslag til nødvendige ændringer.
Navne:
!
!
!
!
!
!
!

Hans Jørgen Møller (HJ)
Helge Larsen (HL)
Lasse Thorsen (LT) (Ikke mødt uden afbud)
Kurt Rasmussen (KR)
Anette Kristensen (AK)
Sonja Vase (SV)
Claus Bonde Jensen (CB)

Dagsorden:
1.
Velkomst
2.
Godkendelse af referat. (ingen)
3.
Godkendelse af dagsorden
4.
Enkelt personer
SV
AK
KR
CB
HL
LT
HJM
5.
Emner
5.1.
5.1.1 Økonomi
5.1.2 Proces forløbet (HJM)
5.1.3 Information/kommunikation (google) (HJM)
5.2. Handlingsplan
6. Opgaver
7. Eventuelt
8. Næste møde
Sted/dato:
Emner:
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Ad 1.
Marchleder bøde velkommen og gennemgik dagsorden og fortalte at emnerne i
pkt. 5. var med det formål at få fortalt hvordan processen var forud for afholdelse
af et arrangement for derved at forbedre kommunikationen.
Ad 2.
Ikke relevant idet emner i tidligere referat var irrelevante.
Ad 3.
Alle de tilstedeværende godkendte dagsordenen uden kommentarer.
Ad 4.
SV Ingen kommentarer
AK Ønskede bedre styr på afhentning af varer fra køkkenet til salgstederne,
havde fået at vide at der var ovne der ikke var rengjort og spurgte så til hvor,
hverken HJ eller HL kunne svare nærmere på det, det blev dog nævt at den ovn
der kunne være tale om var den ved dagsalgsstedet der kunne være tale om, idet
den havde været anvendt til luning af fisk, Ønskede at pedellen skulle gå med
rundt så vi kunne være sikre på at der ikke var noget der manglede at blive gjort
rent så der var en mulighed for at få det gjort. Ved afslutningen blev varer solgt til
diverse personer uden køkkenets medvirken hvorved en styring af salget ikke var
muligt HJ foreslog at denne restsalg foregår via køkkenet og evt. ændringen i
prisen aftales med foreningens kasserer.
KR Med hensyn til indkøb havde tingene passet meget godt, så indkøb og salg
passede rimeligt sammen
CB Med hensyn til fisk var der lidt mange i overskud, pølser skal udleveres
frosne og i en mængde så kørsel og specielt til de raster der ligger længst fra
startstedet undgås eller begrænses mest muligt, Med hensyn til smøring af
smørebrød ville det være en fordel at dele smøring for nemmere at kunne
vurdere hvad der var tilovers lørdag så man derudfra kunne vurdere hvor meget
der så skulle bruges om søndagen.
HL Kunne fortælle at økonomien var god (se afsnit)
LT ikke mødt
HJM Havde konstateret at der muligvis var et misforhold mellem pålæg og
mængden af brød ud fra det der blev set hevet ud af et køleskab ved
dagsalgsstedet. AK det burde slet ikke have været i det nævnte køleskabet, som
gjorde at det så ikke var muligt at returnere det, ellers var det beregnet til
rundstykker.
Ad 5.
!

5.1.!
5.1.1 Se bilag (de blå tal er foreløbige idet opgørelse og faktura endnu
ikke foreligger. Der er et overskud på ca. kr. 8000,00. Der er visse af
tallene der er pålagt moms. De steder der er pålagt moms er tallene
inklusive, men i og med at ind- og udgående moms skal modregnes
hinanden går det næsten lige op.
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Ved en gennemgang af fakturaerne fra Brugsen kunne man konstatere
en pris på Classic øl var på ca. kr. 8,00, hvilket de alle i mødet var
enige om. HJ kunne fortælle at på dagen kunne man købe en sixpack
til kr. 27,00 hvilket ville give en lavere pris. HJ ville gerne have at der
forhandlet en billigere pris.
Der blev i den sammenhæng drøftet om en mulighed for indkøb et
andet sted af evt. øl, hvorefter der blev talt om fordele og ulemper ved
at gøre det i forhold til fortsat at købe dem i Brugsen. Forholdet til
reklame kronerne til annonceringen i arrangementet brochure blev
også inddraget. En egentlig konklusion blev det ikke til.
5.1.2 HJ fremlagde process forløbet fra bestyrelsens beslutning om
afholdelse af et arrangement. I dette tilfælde Ravning Brovandring.
Formålet var at fremme forståelsen for planlægningen og hvor man
havde mulighed for at ændre i processen. Hertil blev
stillingsbeskrivelse og særlig beskrivelse fremhævet. (anvendte slides,
som ikke vedhæftes her)
5.1.3 HJ gennemgik hvilke muligheder der var for at ændre i
informationssystemet og anvendelse af Google til at fremme en bedre
kommunikation.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

5.2.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Kontrol af termokander for utæthed (Bråskov)
Optælling og samling af materiel (oplukkere, termokander, kogeplader
m.m.) (skrives på liste inklusive opbevaringsted) CB og HL
Rute til hjælpertur HJ
Evt. morgenkomplet i forbindelse med Ravning Brovandring,
KØKKEN folket udtænker en plan indholdende Økonomi,
procesplan og antallet af hjælpere.
Opsætning af plakater i ødsted
Pris på annonce i Egtved Posten
Radio VLR (muligvis gratis)

Ad 6.
Køkken kontrol af termokander, morgenkomplet på RBV (se 5.2)
CB og HL optælling af materiel (se 5.2)
HJ plakater i Ødsted, pris på annonce i Egtved Posten, Radio VLR
Ad 7. Ingen emner.

Foreningen for afholdelse af Ravning
Brovandring
Køkkenmøde

Dato:!

04-06-2013

Møde nr:!

Ad 8.
Næste møde
Hjælper arrangement 28. september
Bestyrelsesmøde inden sommerferien
Emner: Beslutning for afholdelse ar RBV i 2014, herunder også budget.
Deltagere:
!
!
!
!
!
!

Hans Jørgen Møller
Helge Larsen
Kurt Rasmussen
Anette Kristensen
Sonja Vase
Claus Bonde
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Møde nr:!

Bilag
Tekst

2012
Beløb

Afvigelse
Beløb

2013
Beløb

Startbord
Aftensalg

4.349,50 kr
2.390,50 kr

2.602,00 kr
1.626,00 kr

Startbord
Køkken
Rast 1
Rast4
Rast 5
Rast 6
Aftensalg

2.375,00 kr
2.706,00 kr
1.768,00 kr
1.378,00 kr
2.891,50 kr
1.945,00 kr

2.960,00 kr
3.022,50 kr
1.475,50 kr
1.300,00 kr
793,00 kr
4.864,50 kr
2.698,00 kr

Startbord
Køkken

1.500,00 kr
3.301,00 kr

3.195,00 kr
3.142,00 kr

Rast 1
Rast 2
Rast 4

352,00 kr
2.300,00 kr
246,00 kr

512,00 kr
2.355,00 kr
166,00 kr

8.925,00 kr
5.437,50 kr
41.865,00 kr

13.000,00 kr
5.000,00 kr
48.711,50 kr

6.005,44 kr
5.135,96 kr
500,63 kr
8.000,00 kr
2.660,00 kr
16.031,75 kr
3.500,00 kr
4.150,00 kr
2.250,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
5.030,00 kr
53.263,78 kr

4.757,50 kr
0,00 kr
654,85 kr
3.631,25 kr
2.579,15 kr
2.170,00 kr
14.160,71 kr
3.500,00 kr
2.825,00 kr
1.000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
5.230,00 kr
40.508,46 kr

41.865,00 kr
-53.263,78 kr
-11.398,78 kr

48.711,50 kr
-40.508,46 kr
8.203,04 kr

Forudtilmeldte
Sponsor
Omsætning ialt
Discountprint
Jysk Embl. (medalje)
Jysk embl. (Pokaler)
Musik
Karbonader
Fisk
Brugsen
Naturstyrelsen
Ødsted Bageri
Hesselballegård (telt)
Kørsel
Papir,tryk,laminering
Opgørelse fra kommune
Udgifter ialt
Omsætning ialt
Udgifter ialt
Overskud

-1.747,50 kr
-764,50 kr
0,00 kr
585,00 kr
316,50 kr
-292,50 kr
-78,00 kr
793,00 kr
1.973,00 kr
753,00 kr
0,00 kr
1.695,00 kr
-159,00 kr
0,00 kr
160,00 kr
55,00 kr
-80,00 kr
0,00 kr
4.075,00 kr
-437,50 kr
6.846,50 kr
-1.247,94 kr
0,00 kr
154,22 kr
-4.368,75 kr
-80,85 kr
2.170,00 kr
-1.871,04 kr
0,00 kr
-1.325,00 kr
-1.250,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
200,00 kr
-12.755,32 kr
0,00 kr
6.846,50 kr
12.755,32 kr
19.601,82 kr

