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Referat BYFESTMØDE #19 

    22. juni 2017 

19:00 – 21:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Hans Arne - senior motion 

Brian - Cafeen  
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
Carl-Otto – Privat 

Jan – FHI 
Henrik – Fløng Partytelt 

Nikolaj - Gruppe Loke 
Lisbeth – Privat 
Flemming – HTU 

 

MEDDELT AFBUD:         Bethina - Rema 

Pia - Engvadgård 
Pernille - Byfesten 

 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Løs debat om Byfesten 2017 

2. Næste møde 

 
 

 
Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

Referat: 
 

 
 

1. Løs debat… 
 
Tommy: 

Festen kan IKKE løbe til 23, folk bliver trætte og går hjem meget før. Overvejelser skal gå på 

to bands fx 16-18 og 19-21 og gerne noget for de unge til en start.  

Overveje noget prof børneunderholdning midt på eftermiddagen 

Skal vi forsøge at få nogle klubbørn med til et møde, så de kan give os forslag til hvad de 

kunne tænke sig der kunne være af aktiviteter. 

Pladsopstillingen var meget god.  

Amerikanerbiler virker som en lukket fest - tror ikke de lægger mange kroner. Jeg mener ikke 

det er noget vi skal betale for igen. 

Arbejde hårdt på beredskabsstyrelsen, politiet eller Falck. 

Lydmand er dyrt, men sørger for at det funker med alt udstyret. 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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Vandkugler 

Sumobrydning var savnet af flere 

Økonomien er ikke god, når der ikke kommer flere sponsorkroner ind.  

KamDiesel gav udtryk for at de havde haft en god dag. 

 

Fra FB: 

Fodboldmål skal IKKE stå midt i det hele. 

 

Pony: 

Vil gerne være med igen næste år. 

 

HTU: 

Over 5000 i omsætning - overveje bidrag.  

Foreslår selv pølseboden næste år - svaret at det nok er tvivlsomt hvis vi skal have samme 

Grillmedisteren - af konkurrence hensyn. 

 

Brian C:  

Synes at alt gik godt. God mad, god musik og godt vejr.  

Dog gik nogle kræmmere lidt tidligt og gjorde det lidt tomt.  

Slik udsolgt alt for tidligt.  

Is udsolgt alt for tidligt.  

 

Jette S: 

Hotdoogs, pølser med brød. Nem mad :-)  bla. til børn. Tænker at det måske vil det få flere 

familier til at blive "lidt" længere. 

 

Tove H: 

Håndbold havde et godt salg i vores telt og der er overført penge til Byfesten. 

Næste år (forventer at deltage) vil vi opsætte skilt ell. lign på teltet så gæsterne dels kan se 

hvad vi sælger og dels hvem vi er. 

Grundet dårlig eller manglende kommunikation internt i vores forening, var der ikke nogen 

aktivitet fra os 

- beklager ! 

Stor ros til grill mesteren - lækker mad. 

Nogle mener at det er vanvittigt at bruge så mange penge på lydmand og musik - til dem har 

jeg sagt at de er velkomne til at deltage i vore møder, evt hjælpe med at finde andre 

alternativer. 

 

Lisbeth H: 

Datoen faldt sammen med for mange andre arrangementer, der virkede derfor ikke til at være 

lige så mange som sidst.  

God plads opstilling, boder, scene 

Rigtig godt med mange borde/bænke  

God mad med venligt personale, mangler dog stadig et mere børnevenligt mad. Ex røde 

pølser, pomfritter mm.  

Godt med klatretårn 

Jeg synes musikken var fin, dog kunne første band på godt være mere alsidigt, gerne noget 

musik/ sange folk kender.  Noget ala "drengene" fra sidste år 

Var toiletterne synlige nok/ skiltning? 

Jeg ligger stadig inde med gaver fra tombolaen, skal de gemmes til næste år eller skal jeg 

forsøge at sælge dem?. 

 

Hans Arne: 

Tombola gaver kan bare gemmes til næste år.  

Kaffe-kage boden gik godt, og holdt længe ud. Teltet skal nok trækkes lidt længere frem. 

Squaredance var glade for at være med, stiller nok gerne op igen. 
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Nikolaj: 

Omdele brochurer i bedre tid - og at udvide område til også at omfatte noget i Hedehusene. 

Ellers intet at tilføje. 

 

Carl-Otto: 

Ikke nogle negative reaktioner i år (om maden) 

Klatrevæggen var et hit. 

Godt med generator. 

 

Flemming: 

Har kontakt til bla børneunderholdning og musik/lyd anlæg hvis behov. 

Ingen yderligere bemærkninger.  

 

Jan: 

Ikke yderligere bemærkninger. 

 

Henrik: 

Toiletvogn var en succes og bør erstatte klubben (af hensyn til bemanding) - vi skal indregne 

dette i budgettet. 
 

 

2. Næste møde 
 
Torsdag den 24/8-2017 kl 19-21 i cafeen  

 

 

23. juni 2017 / REFERENT: Tommy 

 

 

 


