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Referat BYFESTMØDE #17 

    18. april 2017 

19:00 – 21:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Hans Arne og Anders - senior motion 

Søren - Landsbylauget 
Lisbeth – Privat 
Henrik – Fløng Partytelt 

Jan – FHI 
Tove – FHH Håndbold 

Maiken – FHI Fodbold 
Brian - Cafeen  
Bethina - Rema 

Pia - Engvadgård 
Nikolaj - Gruppe Loke 

Flemming - HTU 
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
 

MEDDELT AFBUD:         Kurt - Privat 
 

 

Dagsorden:  
1. Referat fra byfestmøde #16 (se hjemmesiden) 

2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

a. Budget 2017 

b. Status kulturstøtte 

c. Status sponsorer 

3. Status på: 

a. El-forsyning 

b. Booking af musik  

i. Afbud modtaget fra Sjukkerne – nyt tilbud fra Sticky Fingers, der 

er cover Rolling Stones: 

https://www.facebook.com/dksticky/?fref=ts 

c. Scenen i løbet af eftermiddagen 

i. Accept fra borgmester modtaget 

ii. ? – Ideer (ungdomsskolen, Hannes Dans, Engvadgårds unge, Fløng 

Skole, underholdning for de små?, dukketeater…) 

d. Lydmand 

e. Aktiviteter 

i. Hvad er aftalt – er vi helt sikre på disse (fra hjemmesiden): 

https://www.facebook.com/dksticky/?fref=ts
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f. Forplejning 

i. Skal vi have flere udbydere på banen? 

g. Møde med musikere og lydmand – hvem vil deltage (el-ansvarlig?) 

h. Pladsopstilling 2017 

4. Eventuelt 

5. Næste møde 

6. Næste møde 

 

 
Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

Referat: 
 

1. Referat fra byfestmøde #16 (se hjemmesiden) 

Ingen bemærkninger 

2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

a. Budget 2017 

Gennemgået – sikkerhed for at vi ikke får negativ egenkapital er et must.  

b. Status Kulturstøtte 

Tilsagn og penge modtaget fra Kulturelt Samråd (støtte til kunstnerhonorar). 
Afventer svar på støtte søgt i Musikudvalget (støtte til lyd og scene) – forventes 

ved udgangen af april 2017.  

c. Status sponsorer 

Der er modtaget støtte fra én grundejerforening i Fløng. Der er udsendt mails til 
ca. 30 erhvervsdrivende, men ingen har svaret. Henrik fik liste og vil muligvis 

tage lidt kontakt til dem han kender.  

3. Status på: 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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a. Elforsyningen 

Søren kigger lige på det og kontakter el-installatøren der tidligere har    
været inde over. 

b. Booking af musik 

i. Vi har modtaget afbud fra et band, men samtidig er der kommet 

et godt tilbud – også prismæssigt – fra et andet. Der er tale om 

Rolling Stone coverband. Der var enighed om at Tommy går videre 
med booking af denne erstatning.  

c. Scenen i løbet af eftermiddagen  

i. Vi har modtaget besked om at borgmesteren gerne vil komme og 
åbne byfesten 2017. 

ii. Ideer til at fylde på scenen i løb af eftermiddagen modtages meget 

gerne. Fløng Skole, Fløng Kirke, Musikskolen og Ungdomsskolen er 
kontaktet, samt Hannes Dans. Ikke modtaget svar endnu fra nogle 
af dem.  

Forslag: FHI Gymnastik – de har et cheerleader hold, måske en 
mulighed. Action Tommy 

Forsalg: Måske Concord Brass Band – de var med ved åbning af 
stationspladsen. Action Tommy 

Mulighed: Seniormotion vil overveje noget Squaredans opvisning. 
Hans Arne kontakter og vender tilbage.  

d. Lydmand 

Nogle musikere vil gerne lige have et overblik over udstyr mv. Tommy 

aftaler møde, der godt kan være i Engvadgård, så kan man også se 
pladsen. Action: Tommy 

e. Aktiviteter 

 Fortsat i gang med at blive undersøgt.  

Kræftens Bekæmpelse – informationsskranke, Senior Motion – tombola, 

Engvadgård – Sumobrydning. Udestående vedrørende Slushice/popcorn 
og isbod. Hønsefræs – kræver vi har en høne – afventer.  

 Følgende er aftalt og bekræftet (se dog forbehold herover):  
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Toiletter bliver i år i Flønghytten og evt. fitnessrummet på Fløng skolen. 
Engvadgård vil ikke være åben.  

Seniormotion står for kaffe og kage – vil nok gerne låne kander/maskine 
i Engvadgård. HTU (Hjælpe-Til-Udsatte) laver dåsekast.  

f. Forplejning 

Vi holder os til den aftalte leverandør, Grillmeisteren Jan – kendt fra 
Engvadgårds sommerfester.  

g. Lydmand 

Se pkt. d. 

h. Pladsopstilling 

Scenen sættes i år i centrum – Tommy laver lige forslag til pladsoversigt.   
  

4. Eventuelt 

Husk at Landsbykroen selv medbringer telt i år. Til gengæld skal der nok 

opsættes åben telt centralt på pladsen, så folk kan kommer under tag når 
duggen falder. Vi skal have flere borde/bænke end sidste år, især hvis folk 

skal sidde og spise.  
 

Plastersponsorer, Tove har indgået aftale om leverance.  
 

5. Næste møde 

Tirsdag, den 23. maj 2017 19-21 i cafeen i Fløng Hallen. 

 

 

23. april 2017 / REFERENT: Tommy 


