
40 – års Jubilæumsfest for Kjellerup YMC fre. d. 30. sept. 2005       Referat fra 28.02.2005 PVT 

Koncept -> Intern fest: start i Hørup Kirke og aftenfest til rimelige  

Penge på Christoffer Krabbe 

Præsidiet tager stilling til forslaget om, at klubben støtter med 80 kr. 

Pr. deltager + 2500 kr. til musik samt fri deltagelse for præsteparret 

Klaus Møberg. Total budgetramme: ca. 7500 kr. 

 Generelle forberedelser Uddelegering og forberedelser 

 1) Udkast til indbydelser 

2) Sangblad – med omslag af charterbrev 

3) Underholdning – max 30 min. 

4) Bestilling af Hørup Kirke og invitere præsteparret 

5) Bestille Charles Musik ( 25 00 kr. ! ) 

6) Bestille Christ. Krabbe ( er bestilt ) og 2 menuforslag. 

 

 

 

   

 

      

7) Bannere og Y-klenodier til bordene + evt. ekstra pynt 

8) Bordplan: i princip mixed, men med ægtefæller overfor. 
 

9) Forventet deltagerantal: ca. 50 

10) INFO til pressen  om 40 års JUBI -------- forslag fra 

Anne Mette og Inga 

Tove og Jens Åge 

Inga & Erik + udvalg tænker videre. 

Erik & Inga. 

Bodil 

Poul:  

Velkomstdrink – cavery-bord + kaffe med islagkage ell. Kagebord 

                            Samt alternativ til luxusbuffet. 

Der satses på en samlet menu-pris på ca. 230 kr. – 260 kr + 

drikkevarer for egen regning. Med et kuverttilskud på 80 kr. bliver 

Nettodeltagerprisen på ca. 250 kr. --- eller mindre. 

 

Vil Hilda, Anne Mette og Evald forestå dette ? 

Vil Bodil og Hilda ordne dette – Poul undersøger muligheden for 

8 – eller 10-mands borde. 

 

Herluf + Ove og Poul 

Tidsplan Programdel Ansvarlig / udførende 

17.30- 18.10 

18.30  

19.00 

20.55 

21.00 – 21.16 

21.20 

21.30 

21.40 – 22.10 

22.15 

23.50 – 00.05 

00.06 

Jubilæumshøjtid i Hørup Kirke 

Ankomst og velkomstdrink på Chr. Krabbe 

Vi går til bords og velkomst v. Præsident Herluf Grønkjær 

Spisning er ved at være slut –oplæsning af evt. hilsener. 

Festtale: Kjellerup YMC: 40 år – lokal & International 

Ønskede hilsener af  max. 3 min 

Flere sange 

Underholdning: 2x 15 min. + sang ( e ) 

Kaffe & ”dessert”  – og vi gør klar til dans 22.30 

Afslutning. 

Præ. Herluf siger godnat – og tak – velkommen til næste kapitel  

Erik og Klaus Møberg 

(  og undervejs deltagerbetaling til Jens Åge – det skal gå hurtigt !!! ) 

Herluf – og Poul tager over som toast-master – sange og 1. min ” 

”Y-humør historier / anekdoter” undervejs. 

v. POUL 

( her er primært tænkt på fra charter-medlemmer ) 

 

 

 

v. Evald 

 


