
Diverse pris antal i alt Konkurrencer pris antal i alt Tilmeldte pris i alt
Køkkenrulle 10,95 1 10,95 Præmie 80 2 160 40 40 1600
Sortesække 7,95 2 15,9 160 8 40 320
Klude 9,95 1 9,95 1920
Sprittuscher 10 1 10
Toiletpapir 16,5 2 33

Dug 22 3 66 Mad
Bestik 2 80 160 Kartoffelsalat 120 2 240 Overskud/underskud
Ølkrus 50 1 50 Pastasalat 85 2 170 -1128,8
Shotsglas 25 2 50 Grøn salat 150 1 150
Tallerkener 30 2 60 Chips 10 6 60
Flaskepant 0 0 Kylling 200 3 600

Pølser 75 2 150
I alt 465,8 Kotelletter 139 2 278

1648

Beerpong og ølbowling 16 hold
Krus 1 100 100

Øl 1 175 175 Leje
Kålhoveder 5 10 50 Husleje 450 1 450
I alt 325 Depositum 1500



Att. 
Aktivitetspuljen, Studentersamfundet  

Ansøgning om støtte til bachelorfest for årgang 2014 

I slutningen af juni kan vi medIS- og medicinstuderende fra årgang 2014 forhåbentlig fejre, at vi er 
blevet bachelorer. Det skal selvfølgelig gøres med en stor fest, hvor alle på årgangen inviteres. 
Festen planlægges at afholdes d. 30/6 2017. 

Vi har afholdt første møde 12/4 2017, hvor en række punkter blev diskuteret og opgaver uddelt. 
Disse opgaver består bl.a. i at skaffe lokale, hvilket stadig afventes. Mht. lokale er vores 
første-prioritet festlokalet på Godsbanen. 

Vi lader os inspirere af sidste års fest afholdt af årgang 2013 ligeledes på Godsbanen. Vi ønsker 
således, at der skal serveres god mad på aftenen og der arrangeres underholdning af forskellig art, 
mens der naturligvis også vil være bar, som vi selv regner med at stå for. 

Vi håber at kunne arrangere en aften, som næsten hele årgangen kan deltage i og som på en god, 
hyggelig og festlig måde vil markere enden på vores bachelor. 

Da vi endnu ikke har lokale på plads, er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et helt færdigt 
budget. Ønskes dette til behandling af ansøgningen, vil vi selvsagt stå for udarbejdelsen af et sådant 
når det kan lade sig gøre. Der er dog lavet et udkast til budget, som ses nedenfor.  

Indtil videre kan vi give nogle estimater på udgifter, se nedenfor. Vi har lagt det foreløbige budget ud 
fra, at 60 personer deltager.  

Lokale: 1000 kr 
Mad: 179 x 60 =10740 kr 
DJ: 2500 kr 
Bar: Skal gå i 0  
Pynt: 1000 kr 
Diverse: 500 kr 
 
I alt = 15740 kr  
I alt pr person = 263 pr person  
 

Som udgangspunkt talte vi om en billetpris inkl. mad mellem 150 og 180 kr. Vi regner med, at baren 
tjener sig selv ind på aftenen, og der er derfor ikke planlagt overskud fra baren.  

Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at støtte vores arrangement. Vi mener i hvert fald, at det 
imødekommer mange af de punkter, I lægger vægt på ved vurdering af ansøgninger. Da vi ikke er en 
forening og der er tale om et engangs arrangement med brugerbetaling vil et tilskud fra 
aktivitetspuljen gøre en stor forskel. Vi håber på at holde brugerbetalingen så langt nede som muligt, 
så vi kan få flest mulige med. Ønsker I yderligere information, er I velkomne til at kontakte 
undertegnede pr. mail eller telefon. 

Vi ser meget frem til at høre fra Jer! 

På vegne af bachelorfest-planlægningsgruppen og 6. semester festudvalg  

Karoline Willum Bødker TLF:51701167 Mail: willumboedker@hotmail.com  

mailto:willumboedker@hotmail.com


Ansøgning til KMB Sommerfest 

Hej  

 
Alle fra KMB (Kemi, Kemitek, Miljøtek, Biotek og Biologi) 4. semester har valgt at holde en 
sommerfest sammen. Da vi de to første semester, havde alle kursuser sammen.  
 
Vi holder vores fest d. 16 juni, på Stjernepladsen 17, 9000 Aalborg. Vi har ikke alle 
tilmeldinger på plads, men fra tidligere fest har vi været minimum 40-50 stykker.  
Vi har i år valgt at holde grillfest, og for at flest mulige kan deltage, har vi valgt at sætte 
deltager prisen til 40 kr., hvilket betyder at folk selv skal have kød med. Derfor ansøger vi om 
penge til kød*, så vi kan få en super fed fest og alle bliver mætte.  
 
Budgettet er vedhæftet i excelfil.  
 
Vi holder festen for at bibeholde et godt tværfagligt og socialt miljø. Således at alle på vores 
årgang kender hinanden, også på tværs af studier. Hvilket gør at vi kan være hinandens 
sparringspartner, da de enkelte studieretninger ligger tæt op af hinanden.  
 
Venlig hilsen  
Jeanette Lykkemark 
Kasserer for sommerfesten 
 
* Der søges 1050 kr.  


