Sønderborg
Kære foreninger, klubber m.m. i Sønderborg Kommune

Hermed inviteres I til at deltage i den 23. Kultur & Idrætsnatten i Sønderborg
fredag den 20. august 2021
Vi håber, at vi kan løfte os over Covid 19, og igen have mulighed for at samle et så bredt og alsidigt felt af
foreninger, klubber m.m., så vi kan vise den brede og alsidige foreningskultur der findes i Kommunen, til
inspiration for rigtig mange.
Vi tillader os at være forsigtige optimister, tro på at vaccinen vil give skubbet i den rigtige retningen, så vi
igen kan mødes i de gammelkendte rammer, og på samme måde som vi plejer.
Og alligevel kan et fromt ønske, blive kuldsejlet. Men et sted skal vi begynde, og hermed invitationen.
Fremadrettet vil vi vurdere situationen løbende, og 1. april vil vi tage den endelige beslutning, om at rulle
alt arbejde ud og afholde Kultur & Idrætsnatten 2021 eller ej.
Udgangspunktet er at selve aktivitetsområdet er det samme som vi plejer – Vi strækker os fra Sønderborg
Slot til Multikulturhuset, hen over Slotskajen – Havnetrappen – Søndertorv – Sønder Havnegade – Nørrebro
– Nørre Havnegade - Havbotorvet

Årets arrangement foregår fredag den 20. august mellem kl. 17.00 og 23.00
Med opstillingsmulighed fra kl. 13.00
Vores opfordring til alle: Inddrage så mange publikummer som muligt i netop jeres
aktivitet. Gør jer så synlige som muligt og udfordre så mange som muligt.

Praktiske oplysninger:
Tilmelding, inden 1.april 201 til erikbollerslev@gmail.com med oplysning om foreningsnavn –
kontaktperson (mailadresse og telefonnummer) – hvilken placering I ønsker (Slottet (musik)-Slotskajen –
Søndertorvet (gymnastik-optrædende- m.m.) – Sønder Havnegade – Nørre Havnegade
Vores to møder inden afviklingen:
(der er ikke mødepligt – men kom endelig – så er man orienteret og på forkant)

Informationsmøde onsdag den 7. april kl. 19.00 store sal i MKH
Det er tale om et møde hvor der informeres om de store linjer i forhold til selve arrangementet:
# Hvordan kan man søge om et mindre økonomisk tilskud til vores bod?
# Ind og udkørselsforhold på selve dagen
# Hvordan får jeg strøm til min/vores bod?
# Aktuelle nyheder om selve arrangementet
# Og rigtig mange andre ting

Fordelingsmøde onsdag den 9. juni kl. 19.00 store sal i MKH
Det allervigtigste på dette møde er at vi i fællesskab får fordelt stadepladserne på Slotskajen - Sønder
Havnegade – Nørre Havnegade og tiderne i Slottet – Søndertorvet.
De der ikke kommer til dette møde vil blive placeret hvor der er plads – altså ingen indflydelse.
Vi vil naturligvis også bruge lidt tid på at informere om aktualiteter.
Umiddelbart efter fordelingsmødet går vi i gang med at sætte programmet op, og efter medio juli er der
ikke mulighed for at ændre på det trykte program.
Vi glæder os til at høre fra jer, og skulle I have spørgsmål er I naturligvis velkommen til at skrive eller ringe.
Ellers er der også mulighed for at gå ind på hjemmesiden www.kulturnat.info – bliv ikke overrasket hvis der
er noget gammelt stof på siden, vi arbejder løbende på at få lagt de nyeste nyheder ind på.

Opfordring:
Som det er alle bekendt, er Styre- og Arbejdsgruppens medlemmer ved at komme op i årene, samtidig er
gruppen blevet decimeret gennem de sidste år, og der er brug for nye og frivillige kræfter, så vi ikke lige
pludselig kommer til at stå uden styring af Kultur & Idrætsnatten. Lige nu er vi 11 personer og det er noget i
underkanten af hvad vores event har brug for.
Dette er ikke en svanesang, men det kan det komme til at blive.
SÅ: Alle opfordres derfor til at kigge i hver jeres bagland, finde en eller flere og sende jeres forslag til os, og
vi vil kontakte dem hver især. Vi har brug for mellem 10 og 20 nye medlemmer, og det skal være nu, hvis vi
vil gøre os forhåbninger om, at kunne formidle viden og arbejdsopgave videre til en ny generation af aktive
Styre- og Arbejdsgruppemedlemmer, og som kan være med til at videreføre det arbejde der efterhånden er
blevet udført i næste 25 år.
Og lad nu være med at tænke og tro at denne opgave nok løses af de andre foreninger, for så sker der ikke
noget. Kom frit frem, vi glæder os allerede til at tage imod alle de nye til vores grupper.

Dette var ordene i denne omgang, og der er blot at ønske os alle en rigtig god, glædelig, fornøjelig, tør og
solrig Kultur & Idrætsnat 2020
De allerbedste hilsner
Med venlig hilsen
Erik Rosenbæk Bollerslev
formand

Kultur- & Idrætsnatten i Sønderborg

