
Referat af møde den 22. juni om Markedsdagen den 23. juli 2022  
Til stede: Lone, Ulla, Ole, Anders, Bent, Lene, Anne D, Litte, Jonna, Gitte, 
Marianne N, Hans Erik fra Skoda og Lis B 
Mødet var fra 10.30 til 11.30 
 
 Markedsdag foregår den 23. juli 2022 kl. 10 til 16. 
Vi enedes om at tage udgangspunkt i referatet fra første møde og se om 
vi stadigvæk var enige om de beslutninger. 
Andre forslag og ideer fremkom løbende 

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. De har brug for 3 til 4 borde 
B. Væve og andet væveudstyr. Der kan tages billeder af de større 

ting som ikke kan flyttes ned. Ansvarlig: Anders. Kirstine hjælper 
med billeder og skilte. Har brug for ½ bord 

C. Bøger, plancher m.v. Ansvarlige: Bent og Ole. 1 bord 
D. Rokke og spindeudstyr. Ansvarlige: Anne D, Lisbeth. 3 borde 
E. Spindehør: Ulla og Lis.1 bord 
F. Hørforarbejdningsredskaber. 1 bord 

Vi har 23 klapborde 
Grupperne fastsætter prisen. Kan give rabat og ”markedsnedslag” 
 

2. Opstilling og nedtagning af telte: 
Ulla og Bjarne stiller deres telt på 8+6 m2 til rådighed.  Det vil nok 
også være nødvendigt at inddrage de nyindkøbte pavilliontelte 
De stilles op fredag den 22. juli kl. 9. Borde sættes også op fredag, 
men varerne kan først lægges frem lørdag morgen. Markedstingene 
kan ligge klar i maskinhallen fra fredag. Gør dog plads til rundvisning 
fredag eftermiddag. Alt skal være klar i teltet kl. 9.30 lørdag morgen 
Ole spørger godset om det er OK med placering på 
parkeringspladsen ved hybenbuskene og orienterer i øvrigt om 
parkering.  



Skoda sørger for parkeringsskilte og Skoda har sin egen bod (de 
medbringer selv bord). Ingen andre kan få boder på HVM 
Markedsdag. Desværre er en del skodafolk til træf i Tjekkiet den 23. 
juli. HVM får navn, telefon nr og e mail adresse på de ansvarlige for 
både parkering og bod 
Følgende har meldt sig til opstilling af teltet: Ole, Lone, Anders, 
Bent, Gitte, Lis. 
Det tages ned lørdag kl. 16. Vi slutter alle af med at spise sammen. 
Det skal være nemt og praktisk. Aftales med Birthe  
 

3. Beslutninger om andre ”småting” 
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 i 
cafe og butik. Hvis det er muligt ekstra til kassen)) 
Grupperne fordeler selv bemandingen i boderne 
Der er ikke regulær rundvisning, men Litte er til stede og vil være 
vært/guide for folk som har spørgsmål. Vi skal nok have en mere til 
det job – det er en lang dag.  
 
PR-udvalget og kontoret sørger for reklame. Kirstine vil lave skilte 
før hun går på ferie fra den 11. juli til den 30. Hvis grupperne ønsker 
Kirstines hjælp skal hun orienteres inden den 1. juli. Kirstine kan 
forberede reklame på facebook, instagram med videre inden hun 
går på ferie. Ole laver pressemeddelelser og sørger for en annonce 
Ansvarlig: Ole 
Betaling af de indkøbte varer foregår ved kassen. Kunden får 
udleveret en bon med beløbet på og underskrift af sælgeren. 
Kirstine laver et ”Vær tålmodig skilt” ved kassen. 
 
Lis spørger Jette om forslag til ”pyntning” i teltet. Grene og hør fra 
marken i mælkejunger og i store krukker/gryder? 



Markedsstemningen kunne øges ved musik. Ole spørger Poul Strunk 
om han og måske et par stykker mere vil komme og spille  
 

 
 
(Referent Lis B) 

 


