Beretning fra festudvalg i Løgstrup 2015

Sommerfesten bestod af følgende personer. Michal, Johnny, Simon, Lennart, Lotte,
AnneMette og Jakob.
Der var igen ikke for varmt og ikke for koldt. Vi havde 5 gode dage med sol.
Igen år kom ”vores” lille tivoli på besøg. Vi får stadig ikke nogen fortjeneste på tivoliet, men
vi holder liv i pladsen.
Fra onsdag til søndag havde vi fra U6 til U15 fodbold. Hvis ikke alle rækker, så havde de
fleste rykket deres kamp til Løgstrup, og jeg tror også, at nogen havde været i gang med
at bytte kampe for at komme til at spille i Løgstrup.
Onsdag var der løb. Ca. 220 løber.
Torsdag havde vi som noget nyt, lavet et samarbejder med Cykelklubben. De havde flyttet
deres Hønehøj løbet, så de kunne køre under byfesten. Og set med festudvalgsbriller har
vi været fuld ud tilfreds med det.
Fredag forsatte vi vores tema aften, og i år var det amerikansk aften. Der var linedans og
rodeotyr og Nanna Larsen Duo spillede country musik. Der var også mulighed for at prøve
kræfter med amerikansk fodbold. Fredag aften var rigtig godt besøgt, og det kunne vi se
på maden, for der var udsolgt. I den store hal var der allerede fra kl 16 leg og sjov for de
små (06 år), og fra kl 18 var hallen åben for alle.
Lørdag holdte vi vores tradition i hævd. Der var fra kl 8 fælles morgenbord og kl 10:30
havde vi vores bankospil. Senere kunne man prøve fægtning, og en ting som vi var meget
spændt på, det var om der kom nogle sæbekassebiler. Det gjorde der og hvilken succes,
dog var vi ramt af lidt regn. Det var tydeligt at se at børnene og far/måske mor havde gjort
meget ud af bilerne. Selve sommerfesten lørdag aften blev det til 88 mennesker, en rigtig
stor have fest. Det havde vi regnet med, da sidste års fest, der var vi 143 personer. Vi
havde ovenikøbet fristet med live band, men det var ikke nok. Der gik en del tanker
igennem, hvad der kunne skyldes dette, men kom ikke til en konklusion. Efter følgende har
vi fået forskellige feedback som, for mange ting lige op til sommerferien eller vi ønsker ikke
at få passet børnene en weekend mere.
Søndag prøvede vi igen loppemarked og auktion, men der kom ikke så mange ting ind
som sidste år, men alligevel fik vi en OK omsætning og resten af de ting som vi ikke fik
solgt fik spejderne. På den måde støtter vi en anden forening i Løgstrup. Find en 1000 og
500 i containeren var her igen, og stadig er det ikke en guld gruppe, men det for folk til at
blive på pladsen. Vi havde også pony ridning og vis dit kæledyr.

Med rigtig mange tider der skulle besættes skulle vi bruge mange hjælpe og mange af
dem havde flere end 2 tider. Men igen i år kunne vi ikke få besat alle tiderne. Man tak til
dem som hjalp.
Man alt i alt blev det til 5 dage med en indtægt til klubben på 60.000 – 65.000 kr.
Til julefrokost medlemmer: AnneMette, Lotte, Lennart, Simon, Michael, Johnny og Jakob.
Men Simon skulle arbejde og Johnny var lige opereret i knæet, så der var ikke meget
hjælp fra dem ☺
Her skulle vi forsøge at leve op til de sidste 2 års fortjeneste og tilmeldte personer. Vi
nåede op på 515 glade personer dog var der et par enkel, som skulle have en hjælpen
hånd hjem. Vi havde valgt standup med Jacob Wilson, en blandet oplevelse, og Kim DJ
leverede musikken, hvor han ramte plet med musikken i år. Det var rigtig mange
mennesker, og jeg tror vi har fundet vores max antal. Ca. 40.000 kr. blev fortjeneste.
Total kom der ca. 100.000 kr. i klubkassen Dorte vil måske rette mig. ☺

Sommerfesten 2016 ligger lige om hjørnet og datoen er fra den 8/6 til den 12/6.
Der har været mandefald i festudvalget, da Johnny og Lennart har valgt at stoppe.
Rigtig mange ting er det samme som sidste år, men der kommer også noget nyt. ☺

