
Referat af møde om Markedsdagen 2022 
 

Mødet afholdtes den 23. maj 2022 kl 12.30 i aktivitetsrummet. 
Alle aktive var inviteret. 
Til stede:  
Lone, Ulla, Ole, Anders, Bent, Lene, Anne D, Bodil, Kirstine og Lis B 
Mødet sluttede 13.30 
 
Der var ikke udsendt dagsorden, men vi enedes om at diskutere følgende: 
1, Indsamling af egnede effekter til Markedsdagen. 
2. Planlægning af dagen og opsætning af telte. 
3. Selve dagen. Markedsdag den 23. juli kl. 10 til 16. 
 

1. Følgende grupper af ting fra HVM gemmer vil være relevante, og der 
er udpeget ansvarlige frivillige, som finder ting frem, afgør om de 
skal sælges på Markedsdagen og aftaler en ca. pris. 
A. Tekstiler. Herunder olmerdug. Ansvarlige: Marianne N, Lene og 

pudsestuen. 
B. Væve og andet væveudstyr. Der skal tages billeder af de større 

ting som ikke kan flyttes ned. Ansvarlig: Anders 
C. Bøger, plancher m.v. Ansvarlige: Bent og Ole 
D. Rokke og spindeudstyr. Ansvarlige: Anne D, Lisbeth og Lis 
E. Spindehør: Ulla og Lis. 

Alle grupper skal have styr på tingene og fastlagt en ca. pris inden næste 
møde, den 22. juni kl. 10.30. Vi bør være enige om hvilket afslag i pris, vi 
kan give (10% eller mere?).  
 

2. Ulla og Bjarne stiller deres telt på 8+6 m2 til rådighed.  Det vil nok 
også være nødvendigt at inddrage et af plantefarvningens telte. 
De stilles op fredag den 22. juli kl. 9. Borde sættes også op fredag, 
men varerne kan først lægges frem lørdag morgen. 
Ole spørger godset om det er OK med placering på 
parkeringspladsen ved hybenbuskene. Desuden orienterer han 
Skoda og spørger dem, om de vil sørge for parkeringsskilte og 



tilbyder dem en bod. Ingen andre kan få boder på HVM 
Markedsdag. 
Cafeudvalget har pandekager med æblemos som ekstra 
markedsspise. 
Ole ansøger om spiritusbevilling, så folk kan få sig en markedsbajer. 
Planlægningsudvalget sørger for bemanding. (2 gange 4 personer) 
PR-udvalget og kontoret sørger for reklame. Ansvarlig: Ole 
Betaling af de indkøbte varer foregår ved kassen. Kunden får 
udleveret en bon med beløbet på. 
 

3. Alle varer købes ved kassen indenfor. Køber får en lille seddel med, 
med en pris. På kassen står ”markedsdag”. 
Yderligere planlægning foretages den 22. juni. 

 
 
(Referent Lis B) 

 


