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Orientering om aktiviteter: 
 
Spejderne har pt ikke nogle specielle aktiviteter. 
 
Amatørteaterforeningen er i corona-mode, men håber at kunne gennemføre revyen. Endvidere 
opfordres der til, at flere borgere bliver medlem af Sparkær og Omegns  Amatørteaterforening. 
 
Sparkær Forsamlingshus bruger blandt andet coronatiden på at få lakeret gulve, ligesom der er 
planer om renovering af køkkenet. Ideer til køkkenrenovering kan eventuelt komme fra Sparkærs 
borgere via en form for konkurrence. 
 
Sparkær Idrætsforening udtrykker glæde over, at aktiviteterne er ved at komme i gang igen. 
Planlagte arrangementer vil, hvis muligt, blive gennemført. Hvis dette ikke er muligt, vil de blive 
forsøgt skubbet. Tidspunktet for DBUs fodboldskole er der dog ikke mulighed for at skubbe. Man 
håber at kunne gennemføre som planlagt, og eventuelle aflysninger vil blive meddelt så sent som 
muligt. 



 
Borgerforeningen håber at kunne gennemføre vante aktiviteter. Sankt Hans-arrangementet 
gennemføres, og eventuelle aflysninger vil blive meldt ud så sent som muligt. Endvidere arbejdes  
 
Udviklingsgruppen arbejder på at få opsat pyloner ved Sparkærs indfaldsveje, markedsføring af 
Sparkær, byggemodning af grunde til tæt/lav bebyggelse og lejeboliger, flere aktiviteter ved 
Billingeparken, et kortlagt stiområde samt oprettelse af en gruppe bypedeller. 
 
 
 
Samarbejde om arrangementer samt eventuel arrangementskalender: 
 
For at undgå sammenfald af diverse arrangementer var der forslag om at indføre en fælles 
arrangementskalender. Dette ønske viste sig dog hurtigt at være overflødigt, da vi allerede har en 
opdateret og velfungerende arrangementskalender i Sparkaer.dk`s ”X i kalenderen”.  
Det blev aftalt at idrætsforeningen og spejderne koordinerer træning og møder, så man ikke er 
nødt til at fravælge en aktivitet på grund af tidsmæssigt sammenfald. 
Der var fra alle tilstedeværende et ønske om, at et møde mellem Sparkærs foreninger og grupper 
skal afholdes årligt, hvilket blev besluttet. 
Der blev fra flere sider udtrykt undren over, at Billingescenen Event ikke var blevet inviteret med 
til mødet. Dette er taget til efterretning, og Billingescenen Event vil blive inviteret med til 
fremtidige møder. 
 
 
Infofoldere og velkomstpakke: 
 
Borgerforeningen og Udviklingsgruppen har et ønske om at få lavet en infofolder til 
husstandsomdeling i Sparkær. 
Endvidere arbejdes der i en gruppe under Borgerforeningen og Udviklingsgruppen med 
markedsføring af Sparkær samt velkomstpakke til nytilflyttere. Der arbejdes ligeledes på at få nye 
borgere til at føle sig som en del af Sparkær. 
I forbindelse med vores snak om generel information til byens borgere tilbød HP spalteplads i 
”Sparkær Idræt” for byens grupper og foreninger, 
 
 
 
 


