Fra Ris/ros kassen

Svar fra festudvalg/bestyrelse

Der ønskes håndsprit ved indgangen

Der findes håndsprit i baren man kan låne, eller
man må selv have med i tasken
God ide, vi tager endelig beslutning herom ved
planlægning af næste års sportsuge, der er
mange faktorer, som skal gå op i en højere
enhed
Vi vil købe lidt af de ønskede varer hjem til
næste år.
- Vi holder fast i tidspunktet
Så længe der er opbakning. Vi tænker, det er i
weekenden folk har fri, så hvis opbakninger
daler, tænker vi i første omgang at lukke en af
hverdagene.
Vi ved det både ramler sammen med open air
og bork. Men indtil videre holder vi fast.
Det vil vi gerne tilbyde

Flytte løbeturen til søndag

Alkoholfri øl og vin til salg i baren
Rykke sportsugen, så det ikke går over to
weekender.
Der er også forslag på at rykke hele ugen

Ønske om, at der kan købes kaffe og kage af
krocketspillere
Flere pomfritter, da vi løb tør den sidste dag

Reparation af frituregryde
Der behøver ingen underholdning til
familieaften eller måske kun lidt til børn
Natmad til fællesspisning
Forslag at baren åbner før til bankospillet, så
der kan købes aftensmad
RUNDBOLD
Råbe vejnavne op i højtaleren
Banen var for lang
Der var ikke samme regler på banerne
Der skal være børn på alle hold.

Det vil altid være forskelligt, hvor meget vi
sælger fra år til år. Og løber vi tør den sidste
dag, synes vi det er ok.
Den virker- men var desværre blevet samlet
forkert ved opsætning. Det beklager vi.
Det er vi enige i.
Det er forsøgt, og der er alt for få, der benytter
tilbuddet.
Vi vil ikke holde baren yderligere åben
Der er igen flere kritikpunkter til rundbold. Vi
overvejer kraftig om gaderundboldens tid er
forbi, og det er tid til at forsøge noget andet.
Vi gennemgår hvert år reglerne med
dommerne, så det skal være ens. Men
kommunikation kan være en svær størrelse, vi
opfatter alle forskelligt. Hvis alle hold skal have
børn på banen, er det ikke alle gader, der kan
stille hold. Men vi ved godt, at det ikke er en
god oplevelse for alle børn.
Holdnavne og baner blev råbt op. Man må også
selv være opmærksom. Vi kan ikke flytte rundt
på højtalervognen.

BAR
Der er flere der klager over, at folk ikke møder
op til barvagterne eller kommer for sent.

Vi kan desværre ikke være folks barnepiger. Vi
må løfte i flok for at kunne holde en sportsuge.
Vi giver i god tid chance for at melde fra, hvis
man ikke har lyst til at stå i baren. Og der er en
lang liste over folk der ikke har lyst.
Vi opfordrer kraftigt til at hjælpe os, vi kan ikke
selv stå i baren hele ugen.. Så hvis vi skal have
en sportsuge, så mød op, også selvom det
betyder barvagt og tiden.

