MØTE I BASARKOMITÉN FOR 21.03/25.04 2010,
SØNDAG 28.02 2010 KL. 20.30 I SKOLEHUSET
Tilstede:

Martin Roald, Leif Bjarne, Ole, Inger, Rita, Randi, Marianne, Bente, Leif Rune.

Forfall:

Gunn Eva, Johanne L., Ronny, Monica.

Referent:

Leif Bjarne

Sak 1:

Møteinnkalling:
Fungerte veldig greit; de som kom klarte å komme i rett tid og de som ikke kunne komme
fikk gitt beskjed om det på forhånd.

Sak 2:

Hovedgevinster:
Bedrifter rundt om i distriktet vil bli besøkt med bønn om donasjoner. Velforeninga har
tenkt å sponse dukke. Randi tar hånd om det neste gang hun er i Trondheim, for der er
det gunstige priser..
Når det gjelder basarbøker, så er prisen på disse etter hvert blitt så høy at det er lønnsomt
å benytte løsark med nummererte linjer som trykkes opp etter behov fra gang til gang.
Loddprisen er ellers satt til kr. 5,- som i fjor.
Som i fjor bør det satses på egne bøker som er tilegnet gevinster for barn.
Det er for øvrig bestemt at komitéen skal spleise på en kolonialkasse til hovedtrekningen,
og det er opp til den enkelte å avgjøre hva man skal legge i denne. Her bør vi sette opp en
liste over de ting som den enkelte vil bidra med.
Vi må heller ikke glemme aftentrekningen, denne har også et behov for gevinster dersom
det blir aktuelt. Alle komitémedlemmer oppfordres til å ta med seg noe som duger til
dette.

Sak 3:

Annonsering:
Tidens Krav vil bli behørig orientert om begivenheten(e) når tiden nærmer seg. I tillegg
vil Leif Bjarne sette opp en plakat på krysset som opplyser allmuen om basaren de
aktuelle helgene, samt at Leif Bjarne lager til flygeblader før første basaren.

Sak 4:

Innkjøp:
Det må kjøpes inn mørk sjokoladepudding + vaniljesaus, dopapir, tørkepapir, bossekker,
kaffefløte, kaffesukker og litt tombolagevinster (kr. 100,-?).
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Sak 5: Tombola/åresalg/trekninger:
Vi må ha en del remedier fra forsamlingshuset for å hjelpe oss med dette, og Leif Bjarne
tar seg av å hente opp tombolatrommel m/gevinstplate og lodder, alle årer som er
tilgjengelige samt alle trekningsloddene for disse.
Smågevinstene som ble donert til tobola ligger fremdeles på loftet, og bør finnes fram.
Sak 6:

Servering/åresalg:
Det ble en lang diskusjon om det tradisjonelle prinsippet med åresalg er forenlig med
småbarnsfamilier. Å forklare et lite barn at ”selv om barna på nabobordet mesker seg
med gele og vaniljesaus så kan du ikke få noe fordi vi ikke har vunnet ennå” er ikke
nødvendigvis alltid like enkelt. Temaet har vært luftet i en del sammenhenger både på
basarer og ellers, uten å vinne fram.
Alternativet er å selge kaffe og kaker til de som ønsker det, med en pris som ikke er
hverken kunstig høy eller for lav, og kjøre åresalg som før, men med forskjellige småting
som gevinster.
Alle oppfordres derfor til å forsøke å skaffe tilveie ulike småting fra arbeidssted/
bekjente/firmaer/øvrige, og hvorvidt man lykkes med det vil veie tungt på skålen når
avgjørelsen om hva vi gjør skal tas på neste komitémøte (se nederst).
Uansett løsning trengs forskjellig ”finere bakverk og desserter” til å gå sammen med
kaffen, eller til å ha som gevinster på åresalget. De som kjøper inn råvarer selv, kan sette
det på velforeningas ”konto” hos Odd Ragnar (ICA Kirkevågen), men husk å få det
merket med ”Basar 2010.”

Sak 7:

Vekslepenger:
Vekslepenger er veldig viktig på en basar, og ikke alltid like greit å huske på å skaffe
tilveie. Mariann må sørge for at foreningens kontantbeholdning blir gjort tilgjengelig,
evt. forsterket om denne er noe mangelfull.

Sak 8:

Fordeling av andre oppgaver, diverse:
Mesteparten av basaroppgavene og organisering ellers vil bli fordelt på neste gang vi
møtes, noe som vil skje i skolehuset onsdag 18. mars kl. 20:30.

________________________
Referent
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