
Opgaver før festen Ansvarlig Udført aftale

Aftale med Axel om lys 

reserverer stole og borde hos Poul

tjek med Poul om der er gl. borde 4 stk vi kan låne 

reserverer kulørte lamper hos Christian

Bestille øl anker ved Peter Skafte , Brøndby incl. Krus 0,4 l

Aftale med Jes om sponsor af kaffe - kaffemaskine ? 

Skilte opsat 

annoncering i Blad og Facebook

Indkøb af lodder - 

Indkøb af alt til kaffe , slik , sodavand , juice  m.m.

Poul Svendsen - slå græs og tjekke parkens stand

Gennemgå i skur og toilet - hvad der mangler til festen

Pengekasse 

Ansøgning til kommunen / brandvæsnet 

Prissskilte  på det hele

Duge - i forskellige farver

Ansøgning til grundejerforeningen - tilskud til fest

Ansøgning til SIF og tilskud til musik - unge mennesker

Musik anlæg og microfon  ?  KIM  mikkelsen

Microovn 

Termokander til the vand og kaffe 

Virker Køleskabet ? 

lamineret brandtegning 

Ansøgning og dags bevilling af udskænkning ? 



Indkøbsliste  før festen Ansvarlig Udført aftale

Rødvin 12 fl  

Rose 6 fl

6 flHvidvin

Vand med og uden brus og citrus

juice 

Sodavand 

optændingsblokke 

kul

tændstikker  / ligther

Mælk til kaffen

Sukker terninger

the 

Slik

chips 

micro ovns popkorn

Servietter 

Paptallerkner til kage  - theskeer , gafler  

håndsæbe - defi



Opgaver fredag den 26/8 Ansvarlig Udført aftale

Opsætning af 3 telte 

hente borde og stole hos Poul

hente lamper hos Christian

Husk 4 stk  ekstra gl. borde til afsætning og ølanker 

ordne toilettet 

Tjekke Grillen 

Husk at tage med : 

Spand - sæbe - klude



Opgaver lørdag den 27/8

Dække bord med duge og blomster 

anrette kage bord 

brygge kaffe og the vand  

Anrette til salg af slik , chips m.m.

Opgaver søndag den 28/8

nedtagning af telte 

kører borde og stole på plads 

Vaske af og rydde op 

Rengøre toilettet 

Opgaver  mandag den 29/8

Aflever Ølanlægget inden kl. 16.00


