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Juelsminde, 02-02-2016

Til Byrådsmedlemmerne i Hedensted Kommune.

Invitation til rundvisning & fortælling om Juelsminde Havnefest.
Dato: Fredag den 15/7 2016.
Tid: Eftermiddag / Aften.

Vi vil gerne invitere alle byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune på inspirationstur til Juelsminde 
Havnefest. Her vil vi fortælle mere om det største arrangement af sin slags i Hedensted Kommune.
Juelsminde Havnefest har op til 30.000 besøgende på 5 dage, og vi spænder vidt fra store pop & rock 
koncerter over stand up, til optog, børneunderholdning, stor tivolipark, kræmmermarked samt mindre 
mad/musik telte og udskænkningssteder.

Vi vil i løbet af eftermiddagen / aftenen forsøge at komme omkring emner, der er aktuelle for os pt men 
som samtidig kan udvikles yderligere. Ligeledes skal der hygges og være løs snak om havnefesten generelt.

De emner vi tænker der kunne blive fortalt og diskuteret om denne dag er:
 Hvad er Juelsminde Havnefest i dag?

o Hvordan har Havnefesten udviklet sig?

 At være frivillig til Juelsminde Havnefest – vores erfaringer med frivillige i alle aldre.

o Hvordan holdes der styr på over 200 hjælpere?

o Hvor og hvordan skaffes hjælperne? 

o Hvilke incitamenter bruges til at skaffe og fastholde hjælperne? 

o Hvordan holder vi vores hjælpere motiverede?

 Hvad betyder Juelsminde Havnefest for turismen og brandingen af Juelsminde samt Hedensted 

kommune.

o Kan havnefesten sælges mere proaktivt sammen med andre tiltag/arrangementer.

o Kan vi i fælleskab udnytte flere synergieffekter?

Udover ovenstående punkter, vil der være rundvisning på hele havnefestpladsen, hvor vi vil vise jer alt det 
vores gæster ser, og ikke mindst vil vi invitere jer med en tur ”bag kulisserne” og vise og fortælle jer om alt 
det vores gæster aldrig ser, samt hvad det egentlig kræver at drive og arrangere et arrangement i denne 
størrelse.

Vi håber, I finder dette arrangement attraktivt og at så mange som muligt af jer vil deltage i denne 
uformelle eftermiddag / aften til Juelsminde Havnefest.

Endeligt program vil blive fremsendt på senere tidspunkt.

Såfremt der er noget vi kunne være behjælpelige med eller I har spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis 
meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Juelsminde Havnefest

Ved spørgsmål kontakt:
Jonas Nonbo tlf. 20 47 67 48 el. mail. jn@hme-as.dk
Peter Danielsen tlf. 29 76 12 15 el. mail pd@compac.dk
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