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Referat BYFESTMØDE #18 

    23. maj 2017 

19:00 – 21:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Hans Arne - senior motion 

Søren - Landsbylauget 
Lisbeth – Privat 
Tove – FHH Håndbold 

Brian - Cafeen  
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Carl-Otto - Privat 
 

MEDDELT AFBUD:         Bethina - Rema 
Pia - Engvadgård 
Nikolaj - Gruppe Loke 

Kurt – Privat 
Jan – FHI 

Henrik – Fløng Partytelt 
 

 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Referat fra byfestmøde #17 (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. Musik  

i. Sticky Fingers er booket 

c. Scenen i løbet af eftermiddagen 

i. Cheerleaders? 

ii. Squaredance? 

iii. Tryllekunstner - koster ca 3.500 - vi afventer lige om der 

kommer flere bidrag ind. 

iv. ?? 

d. Pladsopstilling 2017 herunder telte og borde/bænke 

e. Frivillige på dagen og arbejdstidspunkter 

4. Eventuelt 

5. Næste møde 
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Link: 
 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

Referat: 
 

1. Referat fra byfestmøde #17 (se hjemmesiden) 

Ingen bemærkninger 
 

2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 
a. Budget 2017 

Afgivet status - ikke ret mange midler i overskud - ca 3.000 i 

overskud med nuværende bidrag - eller mangel på samme fra 
lokale erhvervsdrivende. Næste år skal vi huske at overveje evt. 

kontakt til grundejerforeninger næste år. Vi skal også overveje en 
sponsortavle / a-tavle der kan eksponere bidragsydere. 

b. Status kulturstøtte 
Modtaget støtte fra Kulturelt Samråd samt mail om støtte på vej 

fra Musikudvalget i HTK.  

c. Status sponsorer ☹ 

Vi har kun modtaget støtte fra en enkelt grundejerforening, samt 

hørt fra en erhvervsdrivende der også vil støtte og opsætte bod på 
dagen.  

 
3. Status på: 

a. El-forsyning 
Ret dyrt tilbud fra el-installatør i niveau 5.000+ kroner selv om vi 

får en god pris. Vi prøver lige at høre hos Lohke om vi kan låne 

generator igen, da prisen for dette er ca. 200 kroner. Action: Søren 
(der efterfølgende har bekræftet at vi godt kan låne generatoren 

igen i år). 
b. Musik 

i. Sticky Fingers er booket 
c. Scenen i løbet af eftermiddagen 

i. Cheerleaders – vil gerne komme. 
ii. Squaredance – vil gerne komme 

iii. Tryllekunstner (lokal) - koster ca 3.500 - vi afventer lige om der 
kommer flere bidrag ind, før vi tør bruge flere penge. 

iv. Musikskolens unge – vil gerne komme.  
Kræftens bekæmpelse kommer forbi med oplysningsbod og så er 

der aftale med borgmesteren om at åbne festen.  
d. Pladsopstilling 2017 herunder telte og borde/bænke  

Hurtig gennemgået. Overvejelser hvor tombola skal være tages 

lige af seniormotion – måske sammen med kaffe/kage boden.   
  Overordnet kort nedenfor.  

e. Frivillige på dagen og arbejdstidspunkter 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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Mød gerne op kl. 6-8 til opsætning af telte og nedtagelse efter 23 – 

vi laver også opslag på Facebook om frivillig hjælp. Action: 
Tommy. 

(Fløng Partytelt har efterfølgende meddelt at de starte opsætning 
allerede klokken 6 på dagen).  

 

4. Eventuelt 
Vi bestiller foldere til husstandsomdeling - uddelingshjælp søges via 

Facebook – Action: Tommy. 
Vi (byfesten) giver lidt drikkevarer til de optrædende.  

Vi skal huske at lave noget mere plads rundt om teltene så fx fodbold 
ikke kommer i kambolage med spisende.  

Loppemarked kan godt udvides til at være på begge sider af stien. 
Dobbelt op på borde/bænksæt (40 stk.) (Efterfølgende har Tommy og 

Henrik aftalt telte og borde/bænke). 
 

5. Næste møde 
Vi planlægger ikke noget nyt møde inden festen, men evaluering aftales 

til 22/6-2017 kl. 19-21 i cafeen i Fløng Hallen.  
 

 

28. maj 2017 / REFERENT: Tommy 

 

 

 


