
 

 
 

Noter fra efter-markeds mødet lørdag d. 25. maj. 
 
Vi var ikke så mange til mødet men vi fik en god snak alligevel. 
 

Markedsdag 
Vi blev enige om, at vi gerne vil have at det bliver en ny tradition i Klostervangen, men at vi venter med at 
holde marked til næste år,  
Vi ville gerne have at arrangementet kunne udvides, og få karakter af sommerfest i Klostervangen med  
andre aktiviteter og underholdning for børn og voksne.  
 
Der bliver foreslået på afdelingsmødet d. 22 juni, at der bliver afsat et beløb på kontoen for 
beboeraktiviteter, så der er en økonomisk ramme at arbejde inden for. 
 

Juletræsfest/decembermarked 
Samtidig kom der ønsker om at traditionen med juletræsfest for børn og voksne i Klostervangen, kunne 
genoptages  -  og vi talte om at man i den forbindelse kunne holde et december-marked med salg af julerier 
og julegaver.  
Der vil ligeledes blive stillet forslag på afdelingsmødet, om at der afsættes midler til det også. 
 
Alle der kunne være interesserede i markedsdag og eller juletræsfest/december-marked, opfordres til at 
møde op og stemme for forslaget på afdelingsmødet d 
 
 

Hvad kunne gøres bedre? 
Ellers var der enighed om at markeds-dagen havde været god og hyggelig, men at der manglede kunder. 
Det var godt at genbrugsen og billard klubben var åben også – men at man en anden gang måske skulle 
have et bedre samarbejde, og at der kunne være repræsenteret flere og andre af de aktiviteter der er i 
Klostervangen. 
 
 
Ellers mente vi 

- at vi gerne ville have at det blev udendørs, så det kan ses af folk i Klostervangen og 
forbipasserende. 

- at det skal reklameres bredere ud, i nærområdet, i aviserne (Århus Onsdag, lokalavisen) og på 
internettet ( facebook, klostervangen.net, markedskalenderen.dk o.l.)Andre gode forslag modtages 
gerne. 

- at det skal holdes senere på året f.x. i slut august/start september 
- at vi skal være opmærksom på at det ikke falder sammen med andre markeder eller andre 

”konkurrerende” arrangementer i Århus. 
 
Alt dette kræver selvfølgelig at der er folk der frivilligt vil gøre et stykke arbejde med at arrangere, 
planlægge og få dagen til at køre. 
 
/sidsel 


