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Referat fra møde med Skansefestudvalget  
tirsdag d. 25. november kl. 19.30 
 
Deltager:  Fra Skansefesten: Kasper Møller og Jette ”Buller” Jørgensen 
 Fra bestyrelsen: Susanne Ledet og Thomas Thorsen. 
 
 

1. Velkomst og kort præsentation. 
Jørgen Kronborg og Jesper Kamp er udtrådt at Skansefestvudvalget. 
Ny mand er Robert Madsen. 
Det betyder at Skansefestudvalget pt. består af: 

 Kasper Møller (ny formand) 

 Jette ”Buller” Jørgensen (frivilligkoordinator) 

 Gert Thomsen (Kræmmerchef) 

 Kristian Mortensen 

 Marlene Brønnum (Kasserer) 

 Robert Madsen 
 

2. Evaluering af Skansefesten 2014 – hvad fungerede godt? Er der plads til forbedringer?  
Generelt gik det godt i 2014. Desværre var festen udsat for massiv regn om søndagen, så 
det meste af programmet måtte aflyses. 

 
Torsdagens arrangement i det store telt, der de tidligere år var med diskotek for de unge, 
var pga. for dårlig tilslutning, strøget fra programmet i 2014. I stedet forsøgte man med 
diskotek og strip. Det var dog ikke meget bedre og gentages ikke i 2015. 
Forslag til nyt tiltag torsdag aften: After-cykling efter cykelløbet flytte i det store telt i 
steder for det lille telt. Samtidig arbejdes der for at lave en seniorturnering (gl. Hals 
kommunemesterskab) på stadion. Alle deltagende hold inviteres til 3. halvleg i teltet.  
Musikken kunne evt. være et eller to lokale ungdomsband. 
 
Sponsorcykelløbet blev vanen tro, gennemført lørdag formiddag. Der blev kørt ca. 40.000 
kr. ind. Det var flot men alligevel i fald på 30.000 kr. ift. 2013. Skansefestudvalget oplyser at 
man til forarbejdet med at samle kontrakter hos klubbens ungdomshold mangler en 
person, til at koordinere. Forslag til person: Jesper Fynbo. Udvalget vil kontakte ham med 
henblik på at indtræde i Skansefestudvalget, hvor en af de dedikerede opgaver vil være 
koordinationen af cykelløbet, evt. i samarbejde med nogle, der tidligere har hjulpet (her 
tænkes på Themba, Gunse m.fl., som de sidste år har gjort en stor indsats). 
 
Musikfestivalen lørdag eftermiddag i det lille telt gentages.  



Revy fredag og lørdag fortsætter. Spisning før revyen afkortes fra 1½ til 1 time. Om det 
betyder åbning 30 min. senere eller revystart 30 min. tidligere er ikke afgørende. 
 
Der blev diskuteret vedr. en eventuel genindførsel af frokostjazz om søndagen. Grunden er, 
at Skansefesten meget gerne må indeholde noget for alle aldersklasser, og frokostjazz 
rammer et andet segment end revy-aftnerne. Det skal dog i så fald gentænkes, da 
Skansefestudvalget ikke er interesseret i at bruge en masse penge på at afholde 
arrangementet. Der er desuden allerede sat andre tanker i gang om søndagen, som i så 
fald evt. vil skulle indarbejdes i konceptet. Udvalget ta’r det dog med til de kommende 
møder.  
 

3. Hvad skal eventuelt ændres? 
Ud over i nævnte ting i pkt. 2 arbejder Gert (Kræmmerchef) på at lave et område på 
pladsen hvor der kan sælges 1 dags kræmmerpladser. Det vil skabe mere liv på 
kræmmerpladsen, hvilket skaber en mere levende festplads. 
 
Omkring sponsorer, har dette arbejde tidligere lagt hos Jørgen Kronborg og Jesper Kamp. 
Deres kontakter til Aalborgsponsorer vil udvalget forsøge at bibeholde hos de to herrer. 
Til de lokale sponsorer mangler der en person. Måske vil Gert Thomsen (kræmmerchef) 
være et emne. Det handler om at ”ha’ genet”, og det ser de øvrige udvalgsmedlemmer 
ikke, de har. 

 
 

4. Det økonomiske resultat for 2014. 
Der er stadig enkelte sponsorer der ikke har betalt deres annonce, men sådan som det er 
ud nu vil resultatet komme til at ligge på omkring et overskud på ca 70.000 kr.  
Der er selvfølgelig noget lavere ift. 2013. En af årsagerne har været sponsorcykelløbet der 
ikke har tjent de samme penge ind. Der er således plads til forbedring, og målsætningen i 
udvalget er da også, at det skal gøres endnu bedre i 2015. 
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