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Kære Borgere i Sparkær 

 

Byens foreningers formænd har været samlet for at diskutere den kritik samarbejdsudvalget 

har fået grundet overskuddet fra byfesten. Vi føler ikke kritikken er berettiget, da aftalen 

omkring overskuddet fra byfesten ALTID har heddet at byens foreninger har kunne søge 

samarbejdsudvalget om et EVT overskud fra byfesten. Byfesten har tidligere haft et ganske 

stort overskud, men dette har ikke været tilfældet de seneste år og det er selvfølgeligt 

ærgerligt for den forening der er blevet udvalgt til at modtage det. Fakta er byfesten har givet 

overskud! 

Samarbejdsudvalget er for ganske få år siden, af byen, blevet opfordret til at tænke nyt i 

forbindelse med byfesten så de har reelt kun gjort hvad de er bedt om. 

 

Endvidere har der i tiden været en del diskussion om cykelsponsorløbets indtægter skulle 

tilkomme den udvalgte forening, men i alle de år vi kender til og har været en del af byfesten 

har indtægter fra cykelsponsorløbets altid været en del af byfesten og ikke en særskilt indtægt 

som var øremærket den udvalgte forening. 

 

Vær opmærksom på at byfesten drives på ren frivillig basis,  

disse mennesker planlægger hele året byfestens rammer, de knokler løs for os alle hele ugen, 

mange tager oven i købet fri fra arbejde. De gør et helt fantastisk flot stykke arbejde for hele 

byen, de fortjener ikke at blive nedgjort på dette arbejde, de fortjener vores største tak. 

 

Selvfølgelig skal byfesten evalueres og dette tages i betragtning i planlægningen af rammerne 

til næste års byfest. I stedet for at give samarbejdsudvalget så hård en kritik, opfordrer vi jer 

alle til at byde ind med nye ideer og tiltag, måske har du ovenikøbet lyst til at være en del af 

samarbejdsudvalget eller blot tilbyde din hjælp omkring byfesten - kontakt en af byens 

foreninger. 

 

Borgerforeningen ved Leif R Christensen 

Forsamlingshuset ved Erik Tranders 

Spejderne ved Mogens Schmidt 

Idrætsforeningen ved Ivan Bakholdt 

Amatørteaterforeningen ved Christina Have Trankjær 

 


