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Referat BYFESTMØDE #26 – 2019/3 

    14. marts 2019 

19:00 – 20:30  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Pia - Engvadgård 

Helle - Seniormotion 
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
Pernille – Byfesten 

Brian – Landsbykroen 
Søren - Landsbylauget 

Finn – Fløng Kondi 
Jan – FHI 
Ruth – Åben Atelierdøre/Festen-på-pladsen mv. 

Torben – Seniormotion/Åben Atelier 
Benny – Fløng Forsamlingshus 

Børge – Tennis/Festen-på-pladsen 
Andreas – FHI 
Henrik – Fløng Partytelt 

Tove – FHH 
Dorthe - FHH 

Henrik - Spejdergruppe Loke 
Kurt – Landsbykroen 
Per – Seniormotion/Squaredance 

Lizzi – Seniormotion 
Lisbeth – Privat 

Jørgen – Tennis/Festen-på-pladsen 

MEDDELT AFBUD:         Benny – Fløng Forsamlingshus 

Jan – FHI 
 

 

 

 
Dagsorden: 

1. Status på aktiviteter og deltagende foreninger 

2. Status støtteansøgninger/økonomi 

3. Status praktiske forhold (tilladelser, arealer og lokaler, scene, telte, 
borde/bænke, catering både eftermiddag/aften, underholdning på 

scenen) 
4. Eventuelt 

5. Næste møde 

Referat: 

Re 1: 

Der er p.t. tilmeldt 15-16 foreninger (se oversigten nedenfor)  
 

Af boder, er der følgende planer:  
Håndbold - is og slik 
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FHI - let mad i løbet af dagen 

Slushice - landsbykroen 
Stadig udestående kaffe/kage bod - Fløng kondi undersøger lige om de kan stå 

for denne bod. 
Hoppeborge fra klubben - kan køres af Henrik og vi finder frivillige til at sætte 

op og pakke ned. 

Pia prøver at få samarbejdet med 5-femmeren om noget til optræden på 
scenen. 

Esport – forventes af holde åben 14-18 
 

 
RE 2: 

Bevilling fra Kulturelt Samråd er på plads. Vi mangler fortsat at få 
tilbagemelding fra Musikudvalget vedrørende udgifter til scene mv.  

 
Der er givet tilsagn om støtte fra Landsbylauget, og så har en enkelt 

grundejerforening ydet et tilskud.  
 

Vi er derudover også afhængige af at finde sponsorbidrag i størrelsesordenen 
10-15.000 kroner.  

 

Dem der har kontakter eller evner til at ”overtale”, må meget gerne gå i gang.  
 

For et bidrag (min. 1.000 kroner) får man som sponsor:  
 

• Logo på husstandsomdelt folder (hvis man indbetaler senest 15.maj 2019) 

• Logo på Sponsortavle, der opstilles synligt på dagen for byfesten 

• Tilladelse til at opstille egen reklamebod på pladsen 

• Links til egen hjemmeside på Byfesten hjemmeside 

• Kvittering for sponsorat 

Tommy sender brev ud med dette referat, der kan afleveres hvis man besøger 
og ikke lige får tilsagn med det samme. Pas på med at rende rundt til de 

samme. Koordinering via Tommy for dem der har mulighed for at tage på 
sponsorbesøg. 

 
 

RE 3:  

Lyd- og Musikanlæg - kan vi låne i Engvadgård? 

Ja det må vi gerne, men vi skal selv hente den hos klubben. 

Antal telte og størrelser samt borde/bænke fra Henrik: 

Henrik 6*12 Landsbykroen /delvis gulv, 6*12 Åben på pladsen, 6*6 Køkken 
m/gulv, 6*6 Slik mv. - Tommy vender tilbage med antal borde/bænke. 
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Den mobile scene er booket og bestilt hos Kulturhusene. Den leveres og 

afhentes og det er med i prisen på ca. 5.000.  

Hvordan lejer man små 3x3 folde-ud pavilloner (hos Jørgen fra tennis/festen-

på-pladsen)? 

Antal der skal lejes hos frivillighedsdagen for 125 kr. pr stk. for en 3x3 m skal 
gives besked på næste møde. 

Folder til husstandsomdeling - udgiften hertil, hvordan dækkes det? 

Byfesten kan kun forpligte sig til en udgift på 1500 - resten må FHI dække. 
Omdeling skal lige på plads, om det skal baseres på frivillige eller om der skal 

betales nogle for det. 

• Lars Love Louise (kr. 6000 - 2x45min) – booket fra 18.00 – 20.00.   

• Tryllestøv/Helle Lyngholm (kr. 8500 - show + 2 timer workshop) – 
booket fra 13.00 – 13.30 samt efterfølgende workshop.   

• Oplysning om antal til spisning til Benny (op imod 100 er der 

forhåndstilsagn om fra foreninger og aktivitetsdeltagere) 

Leje af kølevogn i niveauet kr. 3.000 er i orden (madvarer til FHH’s madbod + 

øl/vand til Landsbykroen) 
 

Masser af gamle Fløngcup el-kabler, opbevares i FHI depotet. 
 

Folder (4-sider i A5 format = foldet A4) sendes med rundt med referat. Skal 

indeholder oversigt over aktiviteter og sceneshows – så I kan komme med 
ændringsforslag blive fremsendt. Endelig udgave lukkes af Andreas og Tommy, 

så den kan nå at gå i trykken. 
 

Andreas laver forslag til behov for ”vagtplan” på dagen, således at alle 
praktiske forhold er dækket ind.  

 
Opstilling og nedtagning af telte/borde og bænk har også behov for 5-10 

frivillige før og efter byfesten ca. fra 09.00 og efter 20.00, incl. hjælpe til at 
opsætte hoppeborg og musikanlæg samt generator.   

 
RE 4: 

Ingen bemærkninger. 
 

RE 5: 
Næste møde er aftalt til: 

 

Tirsdag den 7. Maj kl. 19-20 (Andreas og Tommy mødes lige 18:30 og 
forbereder lidt kort og post-it’s)  

 
Link: 
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• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

Scenen: 
12:00 Åbning af festen + praktiske forhold 

  

13:00-13:30 Tryllestøv /Helle Lyngholm 

 Squaredance / Seniormotion 

  

18:00-20:00 Lars Love Louise Trio 

 

Aktiviteter: 
12:00-18:00 Spejdernes Aktivitetsområde 

12:00-20:00 Landsbykroen 

  

  

12:00-18:00 Loppemarked 

15:00-17:00 Trylleworkshop 

15:00-18:00 Esport i Flønghytten 

  

18:00-20:00 Fællesspisning (catering fra Fløng Forsamlingshus) 

 
 

Oversigt over foreninger 
 

Forening Aktivittet Sted/plads Fællesspisning  Ansvarsperson 

FHH90 - Håndbold små håndboldkampe, så man kan melde sig til at 
spille. Vi taler evt. med nogle af lokal politikerne om 
de vil stille op til en enkelt kamp. 
Dette kunne måske være på en af minimix banerne, 
som vi brugte til Fløng Cup. 
Vi tænkte at dette arrangement kunne være i 
tidsrummet 12 – 15, så der starter en kamp kl. 13, 
14 og 15 

 
Ved ikke Heidi og Dorthe 

FHI Gymnastik Yoga hold 
Forhindringsbane - fællesgymnastik 

 
Maks 4 Mette 

FHI kondi 
duathlon (ingen udgifter) 

 
30-40 Finn 4069dk@gmail.com  

Senior motion squaredans og petanque (ingen udgifter) 
 

Afventer svar Kell 

FKE Vikings Esport 14-18 Flønghytten    
Anders  

FHI Badminton    
Hans Henrik 

Hedehusene Tennis skumtennisturnering. (ingen udgifter)  
2 Jørgen  

Frivillighedsdagen Telt    
Jørgen 

Fløng Svømmeklub Fiskedam  
6 personer Thomas 

thom@skristoffersen.com 
FHF Fodbold     

Loke spejder - gule Bane - skyde med flisbue  karussel bålfade   
Henrik 

Det danske spejder Blå spejder    
Jørgen 

Åbne aterlierdøre Udstilling   
torben botojen@mail.com 

Bordtennis     

 
 
 

17. marts 2019 / REFERENT: Tommy 

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

