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Referat BYFESTMØDE #15 

    14. november 2016 

19:00 – 21:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Hans Arne - senior motion 

Carl Otto - privat 
Thomas – FHI svømning 
Pernille – Byfesten og Høje-Taastrup Private Dagpleje 

Søren - Landsbylauget 
Betina, Rema 

Pia, Engvadgård 
Kurt Scheelsbeck 
Nikolaj - Gruppe Loke 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
 

MEDDELT 
AFBUD:         

Tove – FHH Håndbold 
Hanne - Hannes Dans 

Maiken – FHI Fodbold 
Dennis – Rema 1000 
Lisbeth – privat 

Henrik – Fløng Partytelt 
Brian - cafeen  

 
 

 

Dagsorden:  

1. Referat fra byfestmøde #14 (se hjemmesiden) 
2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 
3. Status på: 

a. HTK tilladelse 

b. Kulturstøttemidler 
c. Kontakt til Kulturhusene 

d. ”Kontrakt” – udkast vedlagt 
e. Priser på ”flyer” til husstandsomdeling 
f. El-forsyning 

4. Booking af musik 
a. Hvor meget tør vi aftale rent kr./øre mæssigt? 

b. BANDS på tavlen: 
i.NÖHR – () link 
ii.Sjukkerne - ?? 

iii.DRENGENE - ?? link 
iv.Cod Roe Blues Band () link 

v.Ole Kyed Elvekjær m/band () link 
vi.Henning Tingleff m/band () 

5. Kan vi tilbyde betaling/ydelser til deltagere? 

6. Aktiviteter og tidsplan for Byfesten 2017 – noget nyt 
7. Eventuelt 

8. Næste møde 

http://rock-bottomdk.wixsite.com/fatandhappy/musik
https://www.facebook.com/drengenelive/?fref=ts
http://www.codroebluesband.dk/
https://www.facebook.com/ImitationDK/?fref=ts
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Link: 

 

 Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

Referat: 
 

1. Referat fra byfestmøde #14 (se hjemmesiden) 

Vi gennemgik referatet, og der var enighed om at catering var meget vigtig. 

Pia prøver at kontakte dem hun plejer at bruge, og vi (Tommy) prøver at høre 
om pizzamanden vil være med med en bod fx med begrænset udvalg og 

lynleverance.  
Pia undersøger bomberballs og kanoer.  
Kulturhusene - husk evt at få Peter Lundberg - leder med.  
Dronningen er med på at åbne festen.  
Venter lige på svar fra borgmesteren - Tommy. 
Muligheden for strømudtag er på pladsen - vi må lige drøfte videre, Fløng El- 
og Service. 

2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

Ikke gennemgået da status ikke er ændret 

3. Status på: 

a. HTK tilladelse 

Tilladelsen er OK.  

b. Kulturstøttemidler 

Ansøgning er fremsendt om kr. 19.000.  

c. Kontakt til Kulturhusene 

Løs aftale om et møde  januar 2017. 

d. ”Kontrakt” – udkast vedlagt 

Ser fornuftig ud.  

e. Priser på ”flyer” til husstandsomdeling 

OK, Tommy arbejder vidrere – prøv at få plads til sponsorer 

f. El-forsyning –  

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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En mulighed for el-udtag på pladsen, tages op på næste møde. 

4. Booking af musik 

Tommy og Pernille laver bookingaftaler.  
Vi skal starte klokke 16/17 med gang i den. Og have 3 kunstnere 

 - slut klokken 22/23 

a. Hvor meget tør vi aftale rent kr./øre mæssigt? 

18-20.000 kroners niveau 

b. BANDS på tavlen: 

i. NÖHR – () link 
ii. Sjukkerne - ?? 

iii. DRENGENE - ?? link 
iv. Cod Roe Blues Band () link 
v. Ole Kyed Elvekjær m/band () link 

vi. Henning Tingleff m/band () 

5. Kan vi tilbyde betaling/ydelser til deltagere? 

Ok - hvis beløbet kan være lidt fast fx et par tusinde. Pernille.  

6. Aktiviteter og tidsplan for Byfesten 2017 – noget nyt 

Vi skal lægge hovederne i blød for aktiviteter for de unge og yngre voksne. 
Måske aktiviteter i særskilt tidsrum for denne målgruppe. Kanoer 

svævebane.  
Veteranmotorcykler - evt via Lars Prier 

7. Eventuelt 

Bekræftelse fra FHI at de er med på landsbykroen i 2017 med bemanding og 
at de har bevilling. 

Scenen skal i centrum af festivalen - og gulvet skal være plant - og vi skal 
have bedre lyd. 
Ponyridning skal aftale (Tommy) og vi skal se om vi kan få en klappe-ged og 
evt andre dyr.  
Tommy kontakter de nye aktivitetsemner jf seneste referat #14 

 

8. Næste møde 

Torsdag den 9. februar 2017 19-21 i cafeen i Fløng Hallen. 

http://rock-bottomdk.wixsite.com/fatandhappy/musik
https://www.facebook.com/drengenelive/?fref=ts
http://www.codroebluesband.dk/
https://www.facebook.com/ImitationDK/?fref=ts
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24. september 2016 

REFERENT: Tommy 

 

 

 


