Projekt Byfest i Fløng
8. april 2015

Referat BYFESTMØDE #4

19:00 – 21:00
Cafeen i Fløng Hallen

DELTAGERE:

FHI Håndbold, Tove
Seniorrådet, Leif
FHI Svømning, Thomas
Dorthe, privat
Lisbeth, privat
Cafeen, Brian
Høje-Taastrup Private Dagpleje mv, Pernille
Fløng Partytelte, Henrik
Engvadgård, Pia
Menighedsrådet Fløng Kirke, Ole
Landsbylauget, Søren og Tommy

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde (Referat Byfestmøde #3)
2. Nedsættelse af ansvarlig arbejdsgruppe
a. Det er nødvendigt at der er nogle juridiske personer der har ansvaret,
både i relation til offentlige tilskud og øvrige forpligtende aftaler er evt.
skal indgås i forbindelse med festen (forsikring, toiletleje mv.)
b. Diskussion af økonomien
i. Hvordan gør vi med behovet for startkapital
ii. Hvad hvis vi har overskud / underskud
3. Drøfte projektoplæg – eventuelle justeringer
4. Drøfte tilladelsen fra Høje-Taastrup Kommune (vi mangler dog fortsat en
byggetilladelse for opsætning af pavilloner!!).
5. Drøfte forsikringstilbud
6. Fastlægge tidsplan i detaljer – med opgaver og deadlines – frem mod Byfesten
den 20/6. Brainstorm bør laves på mødet og opgaver fordeles.
7. Eventuelt
8. Næste møde

Referat:
1.
Referat fra sidste møde (Referat Byfestmøde #3)
Tidspunkterne 12-20 i projektoplæg blev fastsat efter skøn, men vi kan god slutte før.
Ingen yderligere bemærkninger.
2.

Nedsættelse af ansvarlig arbejdsgruppe
a.
Det er nødvendigt at der er nogle juridiske personer der har ansvaret,
både i relation til offentlige tilskud og øvrige forpligtende aftaler er evt. skal
indgås i forbindelse med festen (forsikring, toiletleje mv.)
Tommy og Pernille meldte sig indtil videre til at så som ansvarlige juridiske
personer - interesserede blandt dem der var forhindret i at deltage i mødet er
meget velkomne til at give besked om at de ønsker at være med i denne lille
arbejdsgruppe.
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Projekt Byfest i Fløng
Der var enighed om at vi opretter et selvstændigt CVR nummer til byfesten og
navne bliver: Foreningen "Byfesten i Fløng" v/Tommy.
Vi skal lige være opmærksomme på evt. at søge momsfritagelse mv.
Vi opretter en selvstændig bankkonto.
Vi skal have lavet nogle vedtægter.
b.
Diskussion af økonomien
Vi satser på at pengene nok skal dukke op og vælger at fortsætte så vi kan
komme i gang. Støtte armbånd for Byfesten skal sælges - Pia vil skaffe
kontakten til producenten af sådanne.
i.
Hvordan gør vi med behovet for startkapital
Vi søger kommunens kulturudvalg om startkapital, frist er ca. 1. maj for
at det kan blive behandlet på udvalgsmøde i maj. Pernille har en
alternativ løsning så vi kan komme i gang. Vi må overveje hvordan vi
undersøger om der er sponsorer iblandt det lokale erhvervsliv.
ii.
Hvad hvis vi har overskud / underskud
Foreningen fortsætter så overskud går til næste års drift. Overskud bliver
alene genereret af bodernes overskud, og vi må se om dette giver nok til
at løbe rundt. Der bør ikke kunne forekomme underskud.
3.
Drøfte projektoplæg – eventuelle justeringer
Ingen justeringer – dog var der lidt usikkerhed om indkomstoverslaget på de 1.500
kroner pr. bod – der skal sælges mange sodavand før 25 % af et overskud når op på
1.500 kroner. Vi prøver at se om det kan holde og må justerer ambitionsniveauet til
næste år.
4.
Drøfte tilladelsen fra Høje-Taastrup Kommune (vi mangler dog fortsat en
byggetilladelse for opsætning af pavilloner!!)
Tilladelse fra HTK er på plads – der er nogle naturlige forudsætninger i henhold til det
fremsendte projektoplæg. HTK har samtidig sendt en kopi af tilladelsen til Vestegnens
Politi – så dette skulle således også være på plads.
5.
Drøfte forsikringstilbud
Vi har modtaget 2 tilbud. Det ene var på 5.500 kroner, men Topdanmarks på 2.800
kroner (1 års forsikring – andet laves ikke) vælges. Navnet på tilbuddet skal lige
ændres når vi får oprettet et CVR nummer.
6.
Fastlægge tidsplan i detaljer – med opgaver og deadlines – frem mod Byfesten
den 20/6. Brainstorm bør laves på mødet og opgaver fordeles
Vi har nu brug for bindende tilsagn fra teltholdere og optrædende med angivelse af
1) Hvad boden skal indeholde / sælge / udstille / danse-synge-optræde på scenen
2) pladsbehov, areal
3) behovet for strøm (gerne ca. KW belastning)
4) vand
5) behov for bofællesskab i fælles telt, så det kan formidles til en god pris hos Fløng
Partytelte.
6) klar tilkendegivelse af at ville deltage og holde åbent til kl. 18 inden boderne
lukkes.
7) muligheden for at stille op med frivillige til Crew (før, under, efter) – ud over
personale til egen bod.
Deadline for svar er 10. maj 2015.
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Projekt Byfest i Fløng
Depositum for vigtige boder fx 500-1.000 kroner overvejes i arbejdsgruppen, således
at vi er sikre på at der ikke pludselig mangler fx en kaffe- og kagebod.
Der kan blive behov for lodtrækning om populære boder – vi vil ikke stå med fx 7
kaffe- og kageboder.
Der laves et særskilt loppemarkedsareal for børn.
Afklaring af el forsyning hos HTK / Fløng Skole. Check evt. Tscherning om lån af
generator er en mulighed.
Plakater / Banner – undersøge om vi kan få en evt. aftale med Jensens skilte
Armbånd - Pia kigger på denne mulighed – priser og mængder.
Formalia med CVR og bankkonto samt formelle vedtægter - kort udgave.
Beredskabsstyrelsen (BRS) – hvis de kan deltage, skal passe på med at det er for
tidligt hvis der skal leges med skum - børnene bliver våde og går hjem, risiko for at
de ikke kommer igen.
Alternative muligheder for frivillige til Crew (før, under og efter) – få lavet vagtplan.
Der skal holdes formøde og efterfølgende evalueringsmøde med Crew.
Se TO-DO listen sidst i dette referat. Listen vil løbende blive rundsendt så alle kan
følge med i aktiviteterne.
7.
Eventuelt
Ingen bemærkninger.
8.
Næste møde
Reserveret møde den 1. juni 2015 kl. 19-21 i cafeen.
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
Tidligere referater

//referent: Tommy Rosenlind (Landsbylauget – Fløng Sogn)
13. april 2015
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Projekt Byfest i Fløng
TO-DO-LISTE
Hvad

Hvem

Deadline

Oprette CVR nr. + evt. momsfritagelse mv.

Tommy

1.maj 2015

Lave oplæg til vedtægter

Tommy

1.maj 2015

Godkendte vedtægter foreligger

Tommy

1.maj 2015

Oprettelse af bankkonto

Pernille

15.maj 2015

ALLE

10.maj 2015

Bindende tilbagemeldinger om boder
”Godkendelse” af boder
Design af BYFEST Plakat
Kontakt til armbåndsleverandør

Tommy/
Pernille
Tommy/
Pernille
Pia

10.maj 2015
15.maj 2015

Kontakt til HTK (se tilladelse) vedr. elforsyning

15.maj 2015

Kontakt til alternativ elforsyning (Tscherning)

15.maj 2015

Kontakt til toiletvogn leverandør

Henrik

Kontakt til HTK (se tilladelse) vedr. affaldsbeholdere
Pladsfordeling på arealet – opsætning af boder,
scene, toiletforhold og loppeareal. Elforsyning
Bekræftelse på scenevogn

15.maj 2015
15.maj 2015

Tommy/
Pernille

20.maj 2015

Lisbeth

15.maj 2015

Kontakt til køreplade leverandør
Tilsagn om frivillige til Crew

Check

15.maj 2015
ALLE

15.maj 2015

Formøde med Crew

Tommy

10.juni 2015

Evalueringsmøde med Crew

Tommy

30.juni 2015

Ansøgning om støtte hos HTK

Tommy

1.maj 2015

Ansøgning foreningsprisen
(http://www.htk.dk/Prisfest)

Tommy

1.maj 2015

Ansøgning alternative muligheder

Tommy

1.maj 2015

Kontakt til skilte / banner leverandør (Jensen)

Sponsorstøtte hos lokale erhvervsliv

Arbejdsgruppen har i fællesskab ansvaret for at få gennemført alle
aktiviteterne evt. med hjælp fra andre der melder sig.
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