
 

 

 

 

                 Birkerød 29.10.2020/ra 

 

 

Årsrapport for Birkerød Torvedage 2020 

 

Foreningen Birkerød Torvedage har, hver lørdag i maj, juni, august og september 

afholdt torvedage på ”Torvepladsen” midt i Hovedgaden.   

 

I begyndelsen af 2020 gik vi så småt i gang med at planlægge sæsonen 2020, og så 

rammer Covid-19 landet midt i marts måned.   

 

Det krævede nytænkning, kontakt til relevante myndigheder, politiet og kommunen – 

hvad kan vi – hvad må vi – hvad er forsvarligt ? Vil stadeholderne overhovedet 

deltage? – en masse spørgsmål som blev løst.   

 

Vi beslutter at åbne stille og roligt 6. juni, med halvt antal stadeholdere, skiltning, god 

afstand og håndsprit på alle stader, borde og på standere på pladsen.   

 

Det går rigtig fint og ugen efter øger vi antallet af stadeholdere en smule.  Det viser 

sig at være den rigtige stategi, som fungerer perfekt.  Jeg udtaler mig i Rudersdal Avis 

og Frederiksborg Amts Avis, om at vi har styr på tingene, og det har vi.   

 

Det bliver den allerbedste sæson vi har oplevet indtil nu, stadeholdere er på venteliste 

hver uge.  En del af vores succes kan jo også skyldes  (udover at vores gruppe gør det 

så godt) at der kun er os, Køge Marked og Stændertorvet i Roskilde, der har åbent på 

Sjælland.  Hver uge får vi mange positive tilkendegivelser.  

 

Alt er fint indtil forsamlingsforbudet sættes ned til 50 personer – det var en svær 

beslutning, men vi valgte at stoppe to uger før planlagt.  Det ville ikke være 

forsvarligt at fortsætte og vi ville ikke risikere at vores succes, blev vendt til en dårlig 

oplevelse.   

 

Vores årlige medlemsfest måtte vi også aflyse, men planlægger at holde en større 

Generalforsamling i 2021 og ”forkæle” vores medlemmer der.  

 

Underholdnings programmet var lagt da Covid-19 gjorde sit indtog, så flere 

arrangementer blev flyttet eller aflyst. Men generelt var det nogle fantastiske lørdage 

vi havde … og et par større arrangementer planlægger vi at afholde i 2021 (se 

vedhæftede årsrapport).  

 

I 2020 har vi haft et endnu bedre samarbejde med Rudersdal Kommune, og vi har  



sammen afholdt flere gode arrangementer, til stor glæde for alle.   

 

Birkerød Torvedage har accepteret en invitation om medlemskab af Birkerød 

Byforum.  Vi har fået 2 pladser i bestyrelsen.  

 

Det har været en stor fornøjelse at være med i gruppen omkring Birkerød Båndet.   

Et sponsorat fra Salling Fonden har gjort det muligt at opstille forskellige 

legeredskaber og siddepladser gennem hele Hovedgaden, fra Stiholmsvej til 

Pengetorvet.  Og det har været en stor succes for alle aldersgrupper.  Og igen et rigtig 

godt samarbejde mellem Handelsstandsforeningen, Birkerød Torvedage  og 

Rudersdal Kommune.  

 

I 2020 har vi brugt kr. 37.000 på underholdning og markedsføring.  I 2021 planlægger 

vi endnu bedre og spændende underholdning og søger om et tilskud på kr. 25.000,-. 

Beløbet vil udelukkende blive anvendt til honorering af eksterne kunstnere i 

forbindelse med musik og kultur.  

 

Med venlig hilsen  

Rikke Andersen 

Formand 

 

Vedhæftet: 

Budget 2021 

Årsregnskab 2019 

Underholdnings rapport 2020 

Årsrapport 2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


