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

29. oktober 2014

REFERAT BYFESTMØDE #3

20:00 –21:30
Cafeen i Fløng Hallen

DELTAGERE:

FHI Håndbold, Tove
Seniorrådet, Leif
FHI Seniormotion, Kell
FHI Svømning, Thomas
FHI Kondi, Michael
Dorthe, privat
Lisbeth, privat
De Gule Spejdere, Nicholai
Cafeen, Brian og Hans Arne
Fløng Skole, Jan
Høje-Taastrup Private Dagpleje, Pernille
Engvadgård, Pia
Landsbylauget, Søren og Tommy

Dagsorden:
1. Nedsættelse af arbejdsgruppe/r og forankring/ansvarlige (udvalg i Landsbylauget Fløng Sogn)
2. Økonomiske forhold (se evt. referater fra seneste møde)
3. Afklaringer til næste møde
4. Næste møde
Referat:
Tommy gennemgik forløbet i initiativet hidtil – i store træk fremgår dette af referaterne fra de
tidligere møder.
Der var herefter enighed om at det var vigtigt at finde en dato og efter mange overvejelser
kom gruppe frem til at den bedste mulighed er:
Lørdag den 20/6-2015 (Uge 25) kl. 12:00-18:00 (evt. 22:00 eller senere) ved Fløng gadekær
Dette under hensyn til at det bør være før sommerferien, ikke samme weekend som Fløng Cup
og Sct. Hans.
Der var enighed om at det var nødvendigt, at der blev udarbejdet et egentligt projektoplæg –
indeholdende områdeoversigt, aktivitetsplan og budgetoplæg, der således kunne danne
baggrund for det videre arbejde.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe (Brian, Lisbeth og Tommy) der skal forestå udarbejdelse af
egentlig projektoplæg baseret på ”næsten” bindende tilsagn fra de forskellige ”teltholdere” og
aktivitetsudbydere, således at der er overblik over hvilke aktiviteter eller varegrupper der vil
blive tilbudt mv. samt pristilbud på forsikringer, toiletter, strøm, scenevogn, telte, borde og
bænke.
Fløng Skole og Engvadgård har i fællesskab nødvendigt udstyr til brug for levering af musik
mv. og samtidig mulighed for at stille op med mange forskellige kreative indslag. Fløng Skole
har også mulig for opbevaring af effekter i depotrum fra år til år, hvis der er behov for dette.
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Projektoplæg bør indeholde et alternativ der også omfatter aftenarrangement f.eks. til
22:00/24:00 med levende musik og dans – det er nok her overskud bliver genereret via salg
af drikkevarer, men prisen for band er naturligvis så også en væsentlig udgiftspost – og så er
der en væsentlig forskel for ”teltholdere” der således også skal stille op til aftenåbning og salg
af aftensmad og drikkevarer – og så noget senere oprydning.





Brian fra cafeen - fødevarer forhold – regler og tilladelser mv.
Tommy - tilsagn fra interessenter – herunder tilkendegivelser vedr. evt. udvidelse til
aftenfest.
Lisbeth - blokvogn/scene,
Tommy - forsikringsforhold, toiletforhold (måske låne faciliteter hos klubben mv.), telte

Ender op med et projekt der kan fremlægges for initiativgruppen til kommentering/
godkendelse, og muligvis kan danne baggrund for et møde #4 i starten af 2015.
Herefter er opgaverne:




Tommy - tilladelser HTK – når projektoplæg foreligger
? – støtteansøgninger, HTK, Region Hovedstaden ... – når projektoplæg foreligger.
? - sponsorater fra private firmaer – når projektoplæg foreligger og behov er opgjort

Der er ikke aftalt nyt møde – projektoplæg rundsendes via mail til interessegruppen og det
vurderes herefter hvornår der er behov for nyt møde.
Herunder er lige lidt nyttige links:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/3
-3-Hvilke-regler-g%C3%A6lder-for-f%C3%B8devarevirksomhed-underbagatelgr%C3%A6nsen.aspx
http://www.htk.dk/Fritid/Puljer/Aktivitetsstoette_kulturelle_arrangementer.aspx
http://www.upfronteurope.dk/om/stottemuligheder
http://www.floenglaug.dk/
//referent: Tommy Rosenlind (Landsbylauget – Fløng Sogn)
29. oktober 2014.
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