
Forslag om forøget tilskud til Maglebylunds Børneuge 

På vegne af MIK – Maglebylunds Idrætsklub, som står for den årlige børneuge – indsendes hermed forslag 

om permanent at hæve tilskuddet til den årlige børneuge fra kr. 24.000 til kr. 34.000, i form af en 

”underskudsgaranti”. Med underskudsgaranti menes, at MIK foreslår, at tilskuddet hæves permanent, men 

under den betingelse, at evt. uforbrugte midler betales tilbage til Haveforeningen. MIK vil naturligvis 

bestræbe sig på ikke at bruge hele det øgede tilskud, og dette forslag skal derfor læses som ”rettidig omhu”.  

 

Det nuværende tilskud fra foreningen til børneugen er på kr. 24.000, hvilket foreslås hævet til kr. 34.000.  

 

Argumenter for forslaget 

Kort historik (mest for nye kolonister) 

I mere end 60 år har der årligt været arrangeret en børneuge/børnefestival for børn og børnebørn af 

kolonister, altid i uge 28. Det er en meget vigtig tradition i Maglebylund, og ugen giver mulighed for at 

børnene danner venskaber på kryds og tværs. Børnene er inddelte i hold, med to holdkaptajner på hvert 

hold. Holdkaptajnerne, som er de største børn og unge, tager et stort ansvar på sig og er fantastiske til at 

sørge for, at alle børn er med.  

 

Der er ikke noget bedre, end når boldbanen summer af liv efter en lang dags børneuge, med børn i alle 

aldre – fordi de har lært hinanden at kende i løbet af ugen. Ugen begyndte i sin tid som færre dage og for 

færre børn, men i de senere år er det strømmet til med børn, og for nogle år siden slog vi rekord med hele 

150 børn. Trods det øgede antal børn, er tilskuddet ikke blevet hævet i mindst seks år (muligvis længere, 

men dette er den nuværende MIKs hukommelse      ). I samme tidsrum er antal børn gået fra ca. 80- 90 til 

ca. 120- 150 børn. Med det øgede antal børnefamilier i foreningen, forventer (og håber!) vi, at antallet af 

børn også fremover vil ligge på omkring 120- 150 børn.  

Kort økonomisk overblik 

Børneugen finansieres af et tilskud fra Foreningen Maglebylund (kr. 24.000) samt overskud på salg af mad 

og drikke (mellem kr. 8- 10.000 over de senere år, dog med faldende tendens) samt lotteri (omkring kr. 

1800- 2000 i overskud over de senere år). Under Børneugen 2021 havde vi overskud fra salg af mad og 

drikke på kr. 9219, mens lotteriet gav 1881 i overskud. Se samlede argumenter for at hæve tilskuddet i 

næste afsnit.  

Baggrund for forslag om øget tilskud 

Baggrunden for, at vi i MIK synes, at et øget tilskud er rimeligt er, at der 1.) er kommet mange flere børn, og 

at 2.) en del udgifter er steget, grundet den almindelige prisudvikling. Derudover skal der findes en ny 

bæredygtig løsning på salg af mad og drikke, hvilket vil betyde at 3.) overskud fra salg af mad og drikke vil 

blive mindre.  

 

Det er en stor opgave at koordinere indkøb og ”drift” af køkkenet, og vi har været utroligt taknemmelige 

for, at René har påtaget sig den kæmpe koordineringsopgave, endda efter, at hans egne børn ikke længere 

er en del af børneugen. Udover koordineringsopgaven kræver ”driften” af køkkenet en stor gruppe 

frivillige, og det er hårdt arbejde fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Mange af disse frivillige er endda 

kolonister, som heller ikke længere har børn med i børneugen, og MIK bøjer sig i støvet over, at 

køkkenholdet år efter år har stillet op. En KÆMPE tak til jer fra MIK!! 

 



Udfordringen med en manglende køkkenkoordinator og det faktum, at det de senere år er blevet stadig 

sværere at finde frivillige til køkkenholdet gør, at MIK i år kigger på andre løsninger i forhold til mad og 

drikke. Vi forventer at finde en god og holdbar løsning, men ikke, at det bliver en løsning, som giver samme 

overskud som de foregående år.  

Kort opsummering 

MIK ønsker at søge Generalforsamlingen om et permanent øget tilskud – fra kr. 24.000 til kr. 34.000 – af 

følgende tre årsager: 1. Et øget antal deltagende børn, 2. En del udgifter er steget med den almindelige 

prisudvikling samt 3. Overskud fra salg af mad og drikke vil blive mindre.   

 

MIK foreslår, at det øgede tilskud gives med to betingelser: MIK forpligter sig til at se grundigt på, om andre 

udgifter kan skæres, og hvis hele det øgede tilskud ikke bliver brugt, vil evt. uforbrugt tilskud hvert år blive 

betalt tilbage til foreningen.  

Repræsentanter fra MIK vil deltage i Generalforsamlingen, så foreningens medlemmer kan spørge ind til 

forslaget.  

 

På vegne af MIK 

Gunver Gjetting og Annemette Krabbe 

 

 

 


