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1.

Baggrunden for mødet var muligheden for at etablere et Skovens Dag arrangement i Fløngskoven den 5. maj
2019 uden medvirken af HTK’s Driftsby.

2.

Det blev dog hurtigt klart at der var en del udfordringer med dette, da udgangspunktet er at man selv ansvarlig
for at indhente materialer til den aktivitet man står for, samt at fremskaffe materialer hertil.

3.

Tidligere år havde Drifisbyen leveret bl.a.









Brædder til fuglehuse
Brænde til bål
Snobrød/fladbrødsdej
Ketchup og sennep
Syltetøj
Vand, kaffe, sukker, mælk, kopper, servietter, tallerkner, teskeer
Toiletvogn
Toiletpapir
Vandbeholder til køer og heste

Alt dette skal aktørerne nu selv anskaffe.
Driftsbyen har dog lovet at levere eller låne os følgende:
 Lån af diverse materialer fx bordbænk sæt, grill, bålfade, lev. af brænde kan vi sagtens levere til jer
 Låne telte og toiletvogn
4.

Landsbylauget lovede at spørge Driftsbyen hvad budgettet var for leverancerne tidligere år.
Ligeledes at få defineret specifikt hvad Driftsbyen vil hjælpe med i år, og hvordan de fremskaffes.
Opsætning af telte/pavilloner m.m.

5.

På baggrund af ovenstående vil Hobbyværkstedet måske trække sig fra projektet, da de ikke selv har økonomi
til at indkøbe træ, søm og skruer m.m.

6.

Hvis snobrødsdej og pandekagedej ikke kan skaffes på anden vis (sponsorbidrag), vil spejderne finde ud af om
det er muligt at deltage med en anden gratis aktivitet.
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7.

Et andet problem er oprydning og bortskaffelse af affald:
Det er ok at arrangørerne selv rydder op på egen stand.
Men der skal være en plan for oprydning af fællesarealerne, tømning af affaldssække og tømning af
toiletvogn. Kan Driftsbyen hjælpe med dette?

8.

Landsbylauget har ansøgt HTK om tilladelse til at anvende arealet.
Landsbylauget har ligeledes tegnet en event-forsikring for arrangementet.

9.

Der er ikke berammet nyt møde før flere af ovenstående detaljer er kendt.

Ref. Søren E. Sørensen
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