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Kontaktpersoner
Der er valgt følgende kontaktpersoner i forbindelse med Byfest i Fløng (ikke valgt
endnu – kommer snarest):
Navn og forening

Kontaktoplysninger

--foreløbig indtil endelig ansvarsgruppe ---bliver nedsat-Tommy Rosenlind
(Landsbylauget – Fløng Sogn)

Bavneåsen 40, Fløng
2640 Hedehusene
Mobil: 2611 0537
Mail: mail@floenglaug.dk

…

Indledning
En del foreninger i Fløng har i løbet af 2014/15 arbejdet på at få etableret en Byfest i
Fløng.
Oversigt over deltagende/interesserede foreninger mv. kan ses i bilag A.
Vi er i fællesskab fremkommet med dette projektoplæg, der skal danne baggrund for
gennemførsel af byfesten samt dokumentation for diverse ansøgninger om tilladelser
og støtteansøgninger.
Det er planen – hvis det viser sig at byfesten er bæredygtig såvel økonomisk samt
indsatsmæssigt (frivillige deltagere) – at byfesten skal være en årlig tilbagevendende
begivenhed.
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Det er også aftalt, at vi starter forsigtigt op, dvs. festen stopper kl. 20:00 og er
primært baseret på aktiviteter for børn og unge. På sigt er der måske så mulighed for
at udvide med en ”voksenfest” med dans og musik om aftenen.
Økonomisk er denne første udgave af byfesten en udfordring, da der dels mangler et
erfaringsgrundlag – for deltagerantal, omsætning (dvs. indtægter) i de forskellige
faciliteter/boder – samt et manglende rådighedsbeløb til nødvendige faste faciliteter
som forsikring, forbrug og sanitetsforhold.
Grundlæggende er det tanken at byfesten skal baseres på frivillig indsats fra områdets
foreninger og det er meningen at den økonomisk skal hvile i sig selv – således at der
de første 2-3 år opspares et beløb til dækning af efterfølgende års faste faciliteter og
så fremdeles.
Økonomien er baseret på et ”teltholder” bidrag til byfesten, således at en andel af
overskuddet går til byfesten til dækning af fællesudgifter – resten beholdes af
foreningen/”teltholderen” til eget brug.
Et centralt omdrejningspunkt er at stille en scene til rådighed for hvem der måtte
have lyst til at optræde – individuelt, børnehaver, SFO, klubben.
Baseret på antallet af områdets indbyggerantal er det forventeligt at der vil deltage
ca. 1.000 gæster over dagen til en byfest i Fløng – i budgettet har vi dog forsigtigt
baseret det på 600 deltagere.
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Tid og sted
Byfesten er planlagt til afholdelse:
Lørdag den 20. juni 2015 fra kl. 12.00 til 20.00
på arealet ved Fløng Gadekær.

[BRS = Beredskabsstyrelsens lastbiler]

Tilsagn om faciliteter/boder/”testholdere”
Der er til dato afgivet specifikke tilsagn om følgende faciliteter/boder til byfesten:
Beredskabsstyrelsen Hedehusene, viser deres biler, udstyr og evner (har brug for
hårdt underlag).
Høje-Taastrup Private Dagpleje, bl.a. areal med legeområdet for de små og salg af
saftevand, popcorn og slushice.
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De Gule Spejdere, Gruppe Loke, aktivitetsområde, med f.eks. hjemmebygget
karrusel, pandekagebagning, bueskydning, knobbinding, kast med redningsreb,
saftevand.
Cafeen Fløng Hallen, salg af øl og vand mv. (bevilling haves)
Engvadgård Klubben, bl.a. Hoppeborg og scenekunstnere
Derudover er der vist interesse for at lave aktiviteter fra:
Hedehusene Fløng Jagtforening, flere FHI afdelinger (Seniormotion, Fløng Kondi,
Svømning), Fløng Kirke, Fløng Skole & SFO, Refsmosegård Børnehave, Engvadgård
Børnehave, Seniorrådet, Høje-Taastrup Agility Klub, Hedehusene & Fløngs Private
Dagpleje.

Økonomi
Vi har efter bedste evne – og på baggrund af de tilsagn der er afgivet fra ”teltholdere”
og deres overslag over individuel økonomi – forsøgt at lave et budget over hele
byfesten.
Baseret på ca. 600 besøgende og 15 forskellige boder/teltholdere kan vi lave følgende
overslag over et budget, på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet.
INDTÆGTER

kr.

Andel til Byfesten, ca. 1.500 kroner pr. bod, 15 boder

22.500

UDGIFTER
Eventforsikring, anslået

4.000

Toiletvogne, leje

4.000

Scenevogn

500

Bænke og borde, leje

5.000

El / Leje af eludstyr mv.

1.500

OVERSKUD som kapital til næste års fest

15.000
7.500

Overskud bliver afsat til
1)
2)
3)
4)

Opsparing i byfestgruppen som startkapital
Køb af yderligere underholdning, f.eks. musik til en aftenfest
Udvidelse af faciliteterne, festtelt mv.
Investering i faciliteter, f.eks. pavilloner og el-udstyr.
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Udfordringer / endnu uafklarede forhold
Vi har følgende uafklarende udfordringer, der er en forudsætning for afholdelse af
byfesten:






Tilladelse fra Høje-Taastrup Kommune til at ”låne” arealet
El-forsyning hvordan – og afregning heraf – og hvad med udstyr
Køreplader bl.a. til Scenevogn til beskyttelse af græsplænen
Ekstra affaldsbeholdere på dagen og tømning af disse
Og sidst men ikke mindst, hvordan får vi rejst en startkapital der kan stå bag
de fælles udgifter der fremgår af ovennævnte budget.
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Bilag A (foreninger/interessenter)
Følgende foreninger / interessenter har deltaget i arbejdet med at stable en Byfest i
Fløng på benene, eller har vist interesse for at være med:

Mailadresser skjult i denne udgave
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