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Til:  

FHH Håndbold 
Via mail: xxxx@mail.dk 

Fløng, den xx. September 2016 

Deltageraftale Byfesten i Fløng 
 

På vegne af foreningen Byfesten i Fløng – og naturligvis alle de mange borgere, 

foreninger og institutioner her i Fløng der også deltager i vores årlige byfest, skal vi 

hermed takke for jeres accept til at være med til at få en fantastisk byfest i Fløng igen 

i 2017.  

Byfesten er et resultat af et frivilligt samarbejde mellem frivillige foreninger, 

erhvervsdrivende, institutioner og ikke mindst private borgere, der igennem et års tid 

lægger mange timer i af få arrangeret en byfest, samtidig med at vi har en del 

udgifter til bl.a. telte, scene, forsikring og musik.  

Der ydes mange forskellige bidrag – nogle støtter med kontante bidrag og andre – 

som jer – vælger at deltage med en bod eller aktivitet på selve dagen. Vi er meget 

taknemlige for et hvilket som helst bidrag.  

Vi har tidligere oplevet at nogle af dem der har givet tilsagn til at bidrage med en bod 

eller aktivitet desværre har valgt at springe fra meget sent i forløbet – og vi skal 

derfor venligst bede om at jeres accept til at deltage er rimeligt forpligtende, ellers vil 

vi meget gerne bede om en aflysning så tidligt som muligt så det giver os mulig for 

eventuelt finde alternative løsninger.  

Nedenfor i Bilag A kan ses hvem der p.t. har valgt at bidrage med boder / aktiviteter 

på dagen.  

Med venlig hilsen 

Tommy Rosenlind – tlf. 2611 0537 / mail: tommyrosenlind@gmail.dk 

Bavneåsen 40, Fløng 

2640 Hedehusene 

På vegne af: Foreningen Byfesten i Fløng 

  

mailto:xxxx@mail.dk
mailto:tommyrosenlind@gmail.dk
http://floenglaug.dk/byfest/index.html


Byfest i Fløng 2017 
10. juni 2017 

// Udfærdiget af Tommy Rosenlind                  Side 2 

Bilag A (Byfestdeltagere – foreløbig oversigt) 
Følgende foreninger / interessenter til dato har vist interesse for at være med: 

 

Deltager 

Cafeen i Fløng Hallen – bevillingstilladelse Øl, Vin, Vand 

Cafe Noun 

Engvadgård ungdomsklub 

Rema 1000 

Hannes Dans 

Musikskolen i Taastrup 

FHI Fodbold 

FHI Svømning 

Fløng Party Telt 

Seniormotion Fløng Idræt 

Høje-Taastrup Private Dagpleje 

Landsbylauget – Fløng Sogn 

Gruppe Loke – De Gule Spejdere 

Ponyriding v/Pernille … 

Loppemarked 

Hedehusene- og Fløngs private dagpleje 

Fløng Forsamlingshus 

 

 

 


