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Festudvalget 
 
Udvalget består af 5-6 personer.  
 
På generalforsamlingen i februar 2004 blev FK’s venner officielt 
nedlagt – og i stedet ”genopstod” et festudvalg under FK73. Denne 
ændring skete pga. ændringer i momsreglerne, men det har ikke 
nogen betydning for festudvalgets arbejde. Man kan sige at det er en 
fordel at det er blevet et udvalg under FK73, i stedet for at være sin 
egen forening. Nu skal der ikke være 2 bestyrelser med formand, 
kasserer mm. ej heller skal der laves 2 regnskaber eller afholdes 2 
generalforsamlinger. Så det har forenklet det hele at FK’s venner er 
blevet ”nedlagt”. 
 
Udvalgets opgaver er, primært at lave nogle arrangementer som 
giver overskud og dermed penge til foreningsarbejde. Udvalget har 
sin egen ”kasserer”, så de ved lige nøjagtig hvilke tal der er på 
bundlinien efter hvert arrangement. Men deres regnskaber bliver ført 
i hovedkassen.   
Til hvert eneste arrangement er der mange forberedelser, og det 
bliver for omfattende at nævne det hele her. Udvalget har gjort meget 
ud at af ”evaluere” og skrive ned efter hvert arrangement, så derfor 
har de en form for ”drejebog” som de følger. Der skal bl.a. laves 
opslag i klubbladet og på opslagstavlen i brugsen, der skal laves 
programmer, arrangeres musik og mad og hjælpere. Skilte skal laves 
og stilles op ved byskiltene og meget meget mere. 
 
Festudvalget har nogle faste tilbagevendende arrangementer hvert 
år. I starten af juni måned afvikles et sponsorcykelløb i Kragelund by. 
Deltagere i alle aldre er meget velkomne, ligesom sponsorer både kan 
være private og firmaer.  
 
Midsommerfesten er nok den begivenhed som har flest år på bagen. 
Om end den har ændret karakter igennem årene. Men bål ved 
sportspladsen Sankt hans aften er uændret, ligesom borgeraften med 
spisning lørdagen før eller efter Sankt hans aften (alt efter hvilken 
dag i ugen Sankt hans aften falder). Derudover laver festudvalget 
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også andre arrangementer i forbindelse med midsommer festen, 
såsom gadefodbold og fugleskydning samt mange andre ting. 
 
Julefrokost for alle byens borgere i Kragelund forsamlingshus er  
efterhånden også blevet en fast tradition. Det er som regel den første 
lørdag i december måned.  
 
Overskuddene fra de arrangementer som festudvalget afholder i 
løbet af året, går selvfølgelig til foreningsarbejdet i FK73.  
 
                    

 
 


