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Referat BYFESTMØDE #25 – 2019/2 

    14. januar 2019 

19:00 – 20:15  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Pia - Engvadgård 

Helle - Seniormotion 
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
Pernille – Byfesten 

Brian – Landsbykroen 
Søren - Landsbylauget 

Finn – Fløng Kondi 
Jan – FHI 
Ruth – Åben Atelier/Festen-på-pladsen mv. 

Torben – Seniormotion/Åben Atelier 
Benny – Fløng Forsamlingshus 

Børge – Tennis/Festen-på-pladsen 
Andreas – FHI 
Henrik – Fløng Partytelt 

MEDDELT AFBUD:         Tove - FHH 
Carl-Otto – Privat 

Henrik - Spejdergruppe Loke 
Pernille – Byfesten 

Kurt – Privat 
 

 

 
Dagsorden: 

1. Status på aktiviteter og deltagende foreninger 

2. Status støtteansøgninger/økonomi 
3. Status praktiske forhold (tilladelser: arealer og lokaler, scene, telte, 

catering) 

4. Revurdering af den foreløbig aftalte dato for byfesten (22/6-2019) 
5. Eventuelt 

6. Næste møde 

Referat: 

Indledningsvis blev der – da det blev efterspurgt blandt de mange der ikke 

deltog i sidste møde – givet lidt tanker bag det nye fælles samarbejde mellem 

frivillige foreninger i 2640 og Byfesten i Fløng.  

Formålet er at skabe noget mere fællesskab mellem alle frivillige foreningerne 

(dvs. ikke politiske) i 2640 og borgerne herude i den vestlige del af 
kommunen. Og så gøre det under hyggelige former, som Byfesten plejer at 

faciliterer – hvor også der er mulighed for at foreningerne viser sig frem. 

Da der er tale om et forsøgsvist samarbejde, betyder det også at 

arrangementet kører i 2 forskellige spor, nemlig Byfesten-sporet med ansvar 
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for det festlige indslag med scene, telte og borde/bænke samt naturligvis 

underholdning på scenen, imens foreningssporet primært varetages af FHI, der 
forestår kontakten til alle frivillige foreninger i 2640. Der er lidt overlap med 

hensyn til formidling af boder mv. – dette afklares undervejs.  

Placeringsmæssigt er arrangementet henlagt til ”trekanten” mellem Fløng 

Svømmehal og Fløng Skole – hvor der opstilles fest-område. Der er så 
mulighed for at alle deltagende kan være rundt omkring på græsset, banerne 

eller indendørs hvis det ønskes.  

Toiletfaciliteter er også på skolen.  

Der var enighed om at det klart skal kommunikeres at der er tale om en nyt 

koncept for 2019.  

Re 1: 
Der er p.t. tilmeldt 15-16 foreninger. Og der er plads til mange flere, så alle 

må gerne have antennerne ude og fortælle om muligheden.  
 

Der kan evt. være behov for vagt-turnus hos Engvadgårds E-sports aktivitet i 

Flønghytten.  
 

Eksempelvis mangler vi at høre fra Jagtforeningen og Skydeklubben – der jo 
sagtens kan finde plads med sikkerhedsafstande. Også Cykelklubberne kan 

være med i området. Der er også en mulighed for Floorball aktiviteter.  
 

I lighed med tidligere vil der også være plads til loppemarked, og 
institutionernes eventuelle deltagelse. 

 
RE 2: 

Økonomien køres også adskilt mellem FHI og Byfesten.  
 

Med hensyn til FHI er der, så vidt det er forstået, afsat nogle midler fra 
hovedafdelingen til brug for støtte til underafdelingernes aktiviteter.  

 
Byfesten forstår ansøgning af støttemidler fra Kulturelt Samråd og 

Musikudvalget (forventet svar i løbet af februar 2019) og sammen med 

kassebeholdningen og sponsorater fra erhvervsdrivende i størrelsesorden som 
tidligere år, hænger det nogenlunde sammen.  

 
Vi skal lige være opmærksom på at lave lidt koordinering af kontakt til 

sponsorer, så de ikke bliver rendt på dørene flere gange.  
 

Igen i år vil der være krav om at Byfesten modtager 25% af overskud hvis der 
lavet indtægtsgivende aktiviteter/salg, da dette er hele grundlaget for at lave 

byfesten.  
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RE 3: 

Tove har booket Skolen og arealerne via kommunens bookingsystem.  
 

Tommy har fået tilbud på Kulturhusenes mobile scene (pris ca.kr. 5.000) inkl.. 
opsættelse/nedtagning.  

 

Tommy har kontakt til scenekunstnere: Et trylleshow for børn inkl. 
efterfølgende tylle-workshop (i alt ca. 2,5 timer) samt en populær-duo der kan 

spille et par timer til afslutning (18-20). Derudover er der optræden af 
Seniormotions LineDance og vi skal også have kontakt til Ungdomsskolen/ 

Musikskolen.  
 

Søren kontakter vores sædvanlige leverandør af sponseret strøm-generator.  
 

Andrea har kontakt til trykkeri – og en husstandsomdeling vil omfatte ca. 
6.000 husstande i postnummer 2640. Evt. udgift hertil er ikke drøftet endnu. 

 
Artikel i lokalavisen skal laves, når vi nærmer os datoen for festen.    

 
Behov for telte og borde/bænke afventer lige at vi ser hvad de forskellige 

boder skal bruge – men noget der ligner det vi plejer, er reserveret hos Henrik.  

 
Men hensyn til Catering, så er det dejligt at Fløng Forsamlingshus/Benny har 

meldt sig på banen. Konceptet bliver en servering af aftensmad fra fx kl. 17.30 
– 20.00 – og med en tilbagemelding fra foreningerne og cirka antal frivillige 

der spiser med + en nødvendig buffer til øvrige gæster, så vil en pris på 
omkring kr. 100 være realistisk.  

 
Alle må meget gerne melde tilbage senest på næste møde med 

forhåndstilmeldinger fra foreningernes frivillige til fællesspisning – af hensyn til 
planlægning og indkøb.   

 
Spisning foran scenen til det afsluttende band, kan blive rigtig hyggeligt, og så 

er vi alle klar til at pakke festen sammen ved 20-tiden.  
 

Forplejning i løbet af dagen vil være boder med fx sandwich/pølser eller 
lignende – altså ikke egentlige måltider. Derudover naturligvis kaffe og kage, 

slik, is og slushice mv.  

 
RE 4: 

Der var lidt debat om valg af datoen den 22. juni – primært fordi det er Sct. 
Hans dagen efter. Valget blev begrundet med at det faktisk var eneste mulige 

dato – mellem pinse og skolesommerferie, når der tages hensyn til at der den 
15. juni er planlagt Festen-på-pladsen ved Hedehus Hallen og at det i øvrigt er 

Valdemarsdag og 750 år’s dag for Dannebrog.  
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Datoen fastholdes til den 22. juni 2019 og tidspunktet bliver mellem 12:00 og 

20:00.  
 

RE 5: 
Ingen bemærkninger. 

 

RE 6: 
Næste møde er aftalt til: 

 
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00-20:30 i Cafeen i Fløng Hallen.  

 
Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

REGNSKABARK: 
(Omfatter alene Byfesten) 

 
 

15. januar 2019 / REFERENT: Tommy 

 

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

