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PVKs banko 2012.
Fredag 23. november holdt PVK sit traditionelle banko. Det foregik også i år i Fremad
Amagers lokaler på Sundbyvestervej – med efterfølgende lækker middag.
Der var i år tilmeldt 127 medlemmer og ledsagere, men restauranten måtte i hast skaffe
flere pladser, for vi var 130 fremmødte! Nå, de, der troede de havde meldt sig til, men
ikke havde gjort det, må ordne sagen med Benny. Tjek jeres kvitteringer! 130 er næsten
lige så mange som i jubilæumsåret 2011, hvor Philips havde foræret os to fjernsyn til
udlodning ved bankoet.
Fjernsyn havde vi ikke i år, men der var gevinster til hele 12 spil fra vore sponsorer,
hvor først og fremmest Philips og Philips Butikken havde skænket mange fine ting. Fra
elpærer som sidegevinst ved én række i første spil til en Blue-ray DVD afspiller ved
fuld plade i sidste spil.
Men også Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Frisør Uno, Gunnar Madsens
Vinhandel, Jyske Bank, Urmager Kvart Over, Politikens Forlag og Sydbank havde givet
mange gaver til brug som gevinster ved bankoet. En stor tak til dem alle! Specielt havde
Gunnar Madsen givet vin som gevinst i et spil 5A lige før pausen. Som tak samlede vi
ind til Giro 413.
Vi begyndte kl. 14 med kaffe og hjemmelavede cupcakes, og snart kunne Käthe starte
det første spil. Med hjælp af restaurantens mikrofon og højttalere, så alle kunne følge
med. Med numre kaldt frem af restaurantens bankoanlæg. Når det en gang imellem
fandt numre i rækkefølge lød selvfølgelig de sædvanlige opfordringer til at ”ryste
posen”. Det nægtede Käthe – anlægget var simpelthen for tungt!
Hver gang der blev råbt ”banko” så man Tom Milter i fuldt firspring for at kontrollere
numrene, mens Kim – Kittys mand – bar gevinsterne frem. Dog – da Toms kone havde
banko måtte Kim træde til for at kontrollere.
Efter spil 5A var der en pause til en øl, en vand eller et glas vin, mens alle slappede af
og talte om gamle dage. Snart måtte vi dog koncentrere os igen om resten af spillene.
Med sidemandsgevinster var der i alt 108 gevinster, så nogle måtte gå tomhændede
hjem. Eller som en af jer kommenterede på facebook: Jeg fik en indkøbspose og en
vognmønt, så noget kunne jeg da tage med mig hjem.
Henad kl. 17 havde den sidste gevinst og trøstpræmie – når flere havde banko samtidig,
men der kun var én gevinst - fundet sin vinder, og restaurantens personale kunne dække
op. Der kom kartofler, sovs, rødkål og agurkesalat på bordene, mens vi hentede øl eller
andet godt ved baren. Tjenerne kom rundt med flere skiver flæskesteg – med sprød svær
– til hver. Der blev budt igen, så ingen måtte gå sulten hjem. Tværtimod var der nok
nogle, der havde svært ved at få plads til desserten, ris à l’amande.
Under hele arrangementet samlede vi ind til Giro 413, og det blev til knap 1300 kr. til
det gode formål. Hilsenen blev sendt i P4 søndag d. 2. december med den ønskede plade
med Nephew.
Klokken blev henad 19.30 før vi brød op med et tak for i dag, glædelig jul og godt nytår
og på gensyn til generalforsamlingen d. 26. februar 2013.
Swenn Poulsen.
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