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Referat BYFESTMØDE #20 

    24. august 2017 

19:00 – 21:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         

 

Hans Arne - senior motion 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Lisbeth – Privat 
Flemming – HTU 

Signe og Sascha – Loppemarked 

Søren - Landsbylauget 
 

MEDDELT AFBUD:         Bethina - Rema 

Pia - Engvadgård 

Pernille – Byfesten 
Brian - Cafeen  

Carl-Otto – Privat 

Henrik – Fløng Partytelt 
Jan – FHI 

Nikolaj - Gruppe Loke 

Kurt – Privat 

 
 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

2. Drøftelser vedrørende 2018, herunder referat fra evalueringsmødet (vedlagt 

mail) 

3. Næste møde 

 

 

Link: 
 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 
 

 

  

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

 

1. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

Status afgivet (se nedefor).  
 
Vi har nok behov for ca. tkr 20-25 for at kunne lave en fest inkl. Kommunal støtte, 
og det kan vi nok satse på. Det blev besluttet at vi planlægger en byfest igen i 

2018. 
 

2. Drøftelser vedrørende 2018, herunder referat fra evalueringsmødet (vedlagt 

mail) 

Dato foreløbigt fastsat til 9. juni 2018. 
 

Overveje at indskrænke til kun at være i tidsrummet fra 14:00 til -20:00. 
 

Aktiviteter: 

• Måske Sascha kan arrangere noget med eksotiske biler og måske pølsevogn 

– kræver dog at vi får accept fra primær catering om konkurrence. 

• Et enkelt band, gerne mere folkeligt end rock.  

• Trylleri eller dukketeater for de små 

• Foldere til omdeling 

 

Action af Tommy angående følgende: 

• Ansøgning om tilladelse hos kommunen 

• Accept fra teltholdere om at være med igen 

• Ansøgning om støtte til grundejerforeningerne 

• Ansøgning om støtte hos kulturelt samråd mv.  

• Oplæg til støttebrev, der kan tages med rundt af dem der har kontakter hos 

vores lokale erhvervsdrivende, der indeholder hvad de kan forvente som 

modydelse. 

 

3. Næste møde 

Torsdag, den 18. januar 2018 kl 19-21 i Cafeen. 

 
 
13. september 2017 / REFERENT: Tommy 
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REGNSKAB 2017 

 
 
BUDGET 2018 

 
 
 


