Revideret forslag fra Jubilæumsudvalget til behandling på den udsatte
generalforsamling den 17. september 2020 i forbindelse med Vesterled GF.s
100-års jubilæum.
OPLÆG:
Vesterled GF har 100-års jubilæum den 15. oktober 2020. Oprindeligt var festdagen påtænkt fejret
lørdag den 12. september 2020. Dette forslag skulle forinden vedtages på den planlagte ordinære
generalforsamling den 26. marts 2020. På grund af Covid19 blev generalforsamlingen aflyst/udsat.
Bestyrelsen i Vesterled Grundejerforening har efterfølgende besluttet, at udsætte
medlemsjubilæumsarrangementet til forsommeren 2021.
Jubilæumsudvalget fremsætter derfor nedenstående reviderede forslag til vedtagelse, der fortsat
tilgodeser Vesterleds børn og voksne med 2 arrangementer.
Børne-jubilæums-arrangement:
Børnearrangementet afholdes på Stævnet i forsommeren 2021 imellem kl. 11-13.00 (dato
fastlægges senere af udvalg og bestyrelse), hvor alle børn og barnlige sjæle kan deltage og få en
hyggelig formiddag.
Arrangementet vil indeholde forskellige boder, hoppeborg mm., hvor børnene kan hygge sig
sammen. Jubilæumsudvalget påtænker at udarbejde en Børnebillet til et symbolsk beløb (10 kr.),
som giver adgang til boderne samt nogle af madboderne for børnene. Der påtænkes forsat
kaffe/kagebod til fremmødte voksne og børn. Jubilæumsudvalget påtænker fortsat at finde frivillige
hjælpere til at stå i boder, samt at lave kaffe og kage.
Voksen-jubilæums-arrangement:
Jubilæumsudvalget har fortsat aftale med Michael Laudrup Loungen på Brøndby Stadion med hensyn
til et evt. arrangement i forsommeren 2021. Der kan først endelig bookes, når deltagerantal kendes
(dato fastlægges senere af udvalg og bestyrelse).
Arrangementet er kun for voksne (fra 18 år) og vil forløbe imellem kl. 18.00 – 01.00.
Arrangementet indeholder bl.a. velkomstdrink, forret og buffet, samt øl, vin og vand ad libitum med
efterfølgende dans til liveband.
Arrangementet har en egenbetaling på 275 kr. pr. deltager.
Jubilæumsskrift:
Ud over arrangementerne vil jubilæumsudvalget fortsat udarbejde et jubilæumsskrift, der vil
indeholde begivenheder, historik og billeder fra Vesterled gennem de seneste 10 årtier.
Jubilæumsskrivelsen omdeles til alle husstande i grundejerforeningen.
Sponsorer:
Jubilæumsudvalget påtænker fortsat at finde så mange sponsorer som muligt til at dække nogle af
vores udgifter til henholdsvis børne- og voksenarrangementet. Sponsorater kan både indeholde
beløb, men også genstande, der kan uddeles til arrangementerne eller indgå som præmier eller
underholdning.
Som sponsor bliver man anført i jubilæumsskriftet, samt i en periode på foreningens hjemmeside og
områdetavler. Der påtænkes ligeledes sponsoroversigter ved begge arrangementer.
Efter aftale kan det også være muligt at få en sponsor støttet bod ved børnearrangementet.

Tilmelding:
Efter vedtagelse på generalforsamlingen vil der efter aftale med bestyrelsen efterfølgende blive
omdelt tilmeldingsblanket med frist og betaling.
BUDGET:
Indtægter:
Vesterleds jubilæumsfond (opsparet)
Sponsorater (forventet)
Egenbetaling voksenarrangement (ved 200 tilmeldte x 275 kr.)
Indtægter i alt (forventet)

85.350 kr.
20.000 kr.
55.000 kr.
160.350 kr.

Udgifter:
Jubilæumsskrift (tilbud indhentet)
Børnearrangement (forventet)
Voksenfest, kuvertpris jf. tilbud (ved 200 tilmeldte x 750 kr.)
Voksenfest, musik/underholdning (tilbud indhentet)
Udgifter i alt (forventet)

15.000 kr.
10.000 kr.
150.000 kr.
20.000 kr.
195.000 kr.

Resultat (forventet)

-34.650 kr.

Det bemærkes, at budgettet er baseret på tilmeldinger/deltagerantal i forhold til tidligere
jubilæumsarrangementer (voksendeltagere), de vedtagne forslag på sidste års generalforsamling om
nedsættelse af et jubilæumsudvalg og dets opgaver samt den vedtagne beslutning om en
jubilæumsfond på generalforsamlingen i 2017.
Udvalget indstiller, at forsamlingen vedtager det fremlagte forslag og tager budgettet til efterretning.
Jubilæumsudvalget Vesterled GF – Anja, Mette, Julie og Steen, den 1. februar 2020 og revideret
august 2020.

