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Referat BYFESTMØDE #24 – 2019/1 

    18. oktober 2018 

19:00 – 20:00  

Sognets Hus 

DELTAGERE:         
 

Tove - FHH 

Carl-Otto – Privat 
Henrik - Spejdergruppe Loke 
Helle - Seniormotion 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
Pernille – Byfesten 

Brian – Landsbykroen 
Kurt – Privat 
Søren - Landsbylauget 

 

MEDDELT AFBUD:         Pia - Engvadgård 

 
 

 

 
Dagsorden og referat: 

 
1. Evaluering 2018 - hvad var godt og skidt 

Stadig et problem med catering, kører for tidligt, ikke nok forskellige 
udbud. Noget høje priser. 

Sammenfald med en del andre arrangementer - koordinering skal nok 
ske med de andre. 

Spejderne var lidt kede af at være gemt lidt væk bag boderne 
2. Økonomi 2018 

Regnskab gennemgået – forventet overskud til at arbejde videre med er 

ca. 4.500 kroner. Det er således tydeligt at vi er fuldstændige afhængige 
af både offentlige tilskud og lokale firmaers sponsorbidrag, da disse 

udgør over 90% af vores økonomi. 
Spejderne og landsbykroen har endnu ikke fået afsluttet regnskab og 

afregnet evt. andel af overskud til os. 
Regnskabet er godkendt af de kommunale tilskudsgivere.   

Se overblik nedenfor.  
3. Samarbejdspartner 2019 - FHI påtænker/planlægger klubdag som en 

integreret del af en byfest, koordinering er nok påkrævet :-) 
Der var enighed om at dette var en god ide og at Byfesten gerne indgår 

et sådant samarbejde. Hvordan det i praksis skal ske, finder vi ud ad 
henad vejen. Ændret placering fx til sportspladsen er også noget vi kan 

være med til. Der er aftalt møde den 24. ds. i FHI-gruppen, hvor Tove og 
Tommy deltager.  

Se bemærkninger nedenfor.  

4. Dato og koncept for Byfesten 
Arbejdsdato 22/6 – da dette ikke kolliderer med Erhvervsforeningens fest 

på Hovedgaden. Vi skal ikke lukke før klokken 20:00, da det begrænser 
især ølsalget. 
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5. Hvem gør hvad nu (tilladelser, tilskud) 

Tommy går med i koordineringsmøde med FHI den 24. ds. 
6. Næste møde 

Tommy indkalder til næste møde engang efter nytår. 
 

Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

REGNSKABARK: 
 

 
 
BEMÆRKNINGER fra møde den 24/10 med FHI’s arbejdsgruppe. 

 
Deltagere: 

Andreas  - FHI (tidl. med til arr. af FløngCup) 
Mette  - gymnastik 

Tove   - Håndbold 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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Jørgen  - tennisklubben og frivillighedsdagen 

 
 

Dato: Lørdag den 22/6-2018 (12:00 til 20:00) 
 

Navn: Forenings-og Byfest 

 
Placering: På idrætspladsen – central plads bliver 3-kanten lige nord for 

svømmehallen. Der vil være plads til alle der har lyst til at være med – 
både ude- og indendørs. Forskellige spejdergrupper er velkomne.  

 
Vagtplan til runderinger inde- og ude.  

 
Lokaler inkl. toiletter og arealer + affaldsaftale: Tove 

 
Scene og telte: Tommy – undersøger mobilscene hos Kulturhusene. 

Frivillighedsdagen har 3x3 folde-ud pavilloner der kan lejes af 
stadeholdere for 125,-. Telt til Landsbykroen og skyggetelt foran scene, 

evt. køkkentelt m. gulv + borde og bænke.  
 

Kunstnerforslag: Tommy 

 
Støtteansøgninger til kunstnere og scene/teknik: Tommy  

 
Kontakt til foreninger: Andreas 

 
Udkast til husstandsomdelt folder: Tommy  

 
Trykkeri af folder: Andreas har kontakt. 

 
Catering skal lige aftales nærmere. Måske både de små tilbud (hapsdogs 

toast, sandwich, frikadeller) i løbet af dagen og så lidt mere organiseret 
aftensmad. Fællesspisning når aktiviteterne er lukket for de frivillige – 

men tilmelding (måske mod rabat/tilskud fra FHI).  
 

Næste møde holdes i Byfestgruppen i januar 2019. Tommy indkalder. 
 
 

28. oktober 2018 / REFERENT: Tommy 

 


