Julemærkemarchen
Protektorer: Deres Excellencer Ingolf, greve af Rosenborg og grevinde Sussie af Rosenborg

Trofæ til årets startsted
Hvert år er utallige frivillige ildsjæle engageret i mange små og store opgaver
omkring deres startsteder og gennemførelsen af Julemærkemarchen i deres lokalområde.
Der skal planlægges ruter og klargøres lokaler. Der skal hænges plakater op og uddeles
brochurer for at tiltrække endnu flere deltagere end sidste år. Der skal sælges startkort og
skrabelodder, samt andre aktiviteter for at indsamle så mange penge som muligt blandt
deltagerne. Nogle steder finder man sponsorer, der hjælper med at omkostningerne bliver så
små som muligt og dermed skaber et endnu større overskud.
Uanset om man har et stort eller lille startsted, gør de frivillige ildsjæle et flot stykke arbejde,
som bestyrelsen gerne vil synliggøre og belønne.
Ved Julemærkemarchen i 2016 opnåede et enkelt startsted at kunne aflevere en fortjeneste på
over 90% af det indsamlede beløb, når alle omkostninger var fratrukket. Det skyldtes både
brug af sponsorer til deres udgifter og at deltagerne var flittige til at donere mere end hvad
der opkræves for et startkort. Sådan er der mange startsteder, som gør en stor indsats for at så
mange penge, som muligt skal komme Julemærkehjemmene til gode. De fortjener alle stor
anerkendelse for deres opfindsomhed og engagement.
Siden 2017 er der blevet udloddet et trofæ mellem startstederne.
Når årets Julemærkemarch er gennemført bliver regnskabet gjort op og afleveret sammen
med de indsamlede penge til foreningens kasserer. Her bliver de indsamlede penge
modregnet omkostningerne til medaljer m.m. pr. startsted og et overskud bliver beregnet.
Dét startsted som opnår den største indtjening pr. indsamlet 100 kroner vil modtage en
ærespokal som årets startsted i forbindelse med overrækkelsen af årets donation til
Julemærkefonden.
På denne måde er der mulighed for at både et lille såvel som et stort startsted kan blive
udnævnt til ”årets startsted”. Vi venter med spænding på årets resultat.

