Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

28. august 2014

REFERAT BYFESTMØDE #2

19:30 –21:30
Engvadgård/Flønghytten

DELTAGERE:

John Andersen, byfestforeningen i Sengeløse
John Jørgensen, do.
Birgit Marthinus, Cafeen Flønghallen
Kim Steendahl, do.
Pia Knudsen, Engvadgård
Søren E. Sørensen, Landsbylauget
Tommy Rosenlind, do.

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde og besøg af folk bag Sengeløse’s byfest. Dernæst
fastlæggelse af de næste skridt.
Referat:

Tommy gennemgik lige hurtigt hvad der blev talt om på sidste møde jf. referatet på
Landsbylauget's hjemmeside.
Erfaringer fra Sengeløse:
Sengeløse, byfest siden 1984. Oprindeligt via kommunalforeningen, nu selvstændig
byfestforeningen. Næste år afholdes den 13/6-2015.
Foreningsboder, godkendt af foreningen så der ikke er for mange af samme slags, etableres af
lokale foreninger. Procent af overskud går til byfestforeningen. Resten kan foreningen beholde.
Deltagelse for egen regning, risiko og bemanding (frivillige i foreninger står selv for det hele –
Byfesten stiller med pavilloner /boder og el-udstyr, en mulighed der skyldes mange års
opbygning – findes ikke i Fløng). P.t. 15% af overskud fra boder i ”afgift” til Byfesten – resten
er foreningens eget overskud (lidt ala Roskildefestivalskoncept).
Egen spiritusbevilling - og foreningen har så monopol på salg af øl mv. der medfører at
budgettet hidtil har kunnet holdes fra år til år (penge i kassen til næste fest). Alle drikkevarer
købes via Brugsen, der også samme dag ”lukker” for salg af øl klokken 14, så der ikke drikkes
høkerbajere til festen – men købes til samtidig støtte af foreningen.
Slut klokken 24:00 – jf. tilladelser / lovbestemt / regler for byfest. Herefter er der ca. 3 timers
pakkesammen af indhold i boder mv. – og næste formiddag oprydning og nedtagning af telte
mv.
Udgift til primært betalt festorkester samt fyrværkeri (dyrt). Budget på ca. 40.000 kroner
årligt. Over tiden er der indkøbt boder og el-udstyr for op mod 50.000 kroner. Alternativet
hertil er leje/køb af udstyr.
Toiletfaciliteter hidtil fra lokal kontakt – fremover skal det findes ude i byen – medfører helt
sikkert en højere udgift.
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Startkapital via engangsindbetaling fra foreningerne i lokalområdet – da det overgik til
selvstændigt Byfestgruppe – startkapital var således på plads.
El trækkes via kommunalt opstillede udtag rundt om gadekæret.
Planlægning "Ligesom vi plejer" – et enkelt formøde i marts, og så møder alle eller op dagen
før og sætter telte op, samler borde og bænke sammen og gør klar til festen. Alle kender jo fra
tidligere tider der ”opgaver”.
Forsikring: Foreningsforsikring med udvidet dækning en enkelt dag.
Afspærring af vej – godt samarbejde med HTK – der bl.a. hjælper lidt med betonklodser og
kontakt til Movia – ikke aktuelt i Fløng.
Tom Duke Box – altid et hit. http://www.tomdukebox.dk/
http://sengeloese.dk/byfest/
--Mulighed for lidt afgrænset fest? Altså lad os starte med at holde en eftermiddagsfest, hvor der
er lokale der optræder på scenen, boder med forplejning og aktiviteter, men uden at der
holdes aftenfest med band.
Vi bør undersøge mulighederne for at søge om støtte – kulturmidler, lokalt frivilligt kulturelt
arrangement – særligt til dækning af ”fast” udgifter i form af toiletfaciliteter, forsikring, eludstyr, scene, leje af telte og bænke (vigtigt). Drift (salg fra boder) bør løbe rundt i sig selv
med overskud for den enkelte testholder. Hvis stort arrangement med aftenfest, også udgifter
til band (10.000 kroner’s klassen – røvballemusik – dvs. populærmusik).
Overveje sponsormuligheder – evt. i form af ydelser (erhvervsvirksomheder / institutioner) og
salg af støttearmbånd til lokale (borgere).
Vær opmærksom på at ulempen ved at holde noget i august måned er at det kan give
udfordringer med hensyn til deltagelse af børn og institutioner. Der er ikke rigtig mulighed for
at være ”øvet” til optræden. Pas også på at det ikke kolliderer med Sct. Hans. Behøver ikke
tage højde for andre arrangementer i kommunen – der er forskellige målgrupper (lokal
forankring).
Opstilling af vores mål for festen - hvad vil vi med festen, hvad skal den indeholde og hvem
tænkes at skulle medvirke til at få festen op at køre. Action: Tommy.
Opstilling af budget på en byfest efter besluttet ambitionsniveau, der kan danne baggrund for
støtteansøgning.
Herefter aftale med disse foreninger at deltage i et fælles møde med henblik på commitment
og det videre forløb.
Første step er måske at få fat i diverse foreninger, og høre om de vil være med som bodleverandør.
Forespørgsel til HTK/Driftsbyen om muligheder for tilladelse til at benytte arealet, muligheder
for el-forsyning og affaldshåndtering. Action: Tommy.
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http://www.htk.dk/Fritid/Puljer/Aktivitetsstoette_kulturelle_arrangementer.aspx
http://www.upfronteurope.dk/om/stottemuligheder
//referent: Tommy Rosenlind (Landsbylauget – Fløng Sogn)
29. august 2014.
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