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Referat BYFESTMØDE #28 – 2019/5 

    12. juni 2019 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Jan – FHI 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
Søren - Landsbylauget 
Finn – Fløng Kondi 

Benny – Fløng Forsamlingshus 
Tove – FHH 

Dorthe – FHH 
Anders - Engvadgård 

Henrik - Spejdergruppe Loke 
Jørgen – Tennis/Festen-på-pladsen 
Lisbeth - Privat 

MEDDELT AFBUD:         Andreas – FHI 
Benny – Fløng Forsamlingshus 

Ruth – Åben Atelierdøre/Festen-på-pladsen mv. 
Henrik – Fløng Partytelt 

Pia – Engvadgård 
Pernille - Byfesten 

 

 

 
Dagsorden: 

 
Der var ikke på forhånd udsendt dagsorden, så mødet foregik lidt ad’hoc for at 

få afklaret eventuelle udestående.  

Referat: 

Rengøringen skal have sidste tur kl. 20 – og ikke klokken 19 som anført i 

opgavelisten.  

Tove sørger for rengøringsudstyr (spand, børster, affaldsposer mv.). Skolens 

rengøres stiller ekstra papir mv. frem.  

FHI har nogle toilet-skilte der medbringes og sættes op.  

Henrik – Fløng Partytelt skal medbringe alle de skraldespande han har 

stående. 

Det er endnu ikke helt afklaret hvem der henter FløngCup skraldespande. 

3 ekstra affaldscontainere bliver sat på området af kommunen.  

Søren har styr på generator.  
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Plakater er delt ud til dem der havde mulighed for at opsætte dem rundt 

omkring i Fløng/Hedehusene.  

Tommy medsender oversigtskort og opdateret tidsplan i A3-format, 

Engvadgård vil vist gerne printe et par stykker til ophængning på vores 

info/sponsor tavle på dagen?  

Tommy sender telefonliste til primære ansvarlige.  

Benny forslås at lave opslag på Facebook med forudbestilling af spisning til 

rabatpris (er sket).  

Opsætning af telte på pladsen starter klokken 0800 – Landsbylauget kan vist 

sammen med andre frivillige og Henriks folk klare dette.  

Scenen opsættes fredag og nedtages mandag – Tommy har udleveret 

pladsplanen, de rammer nogenlunde rigtigt.  

Bommen/kæden er p.t. åben – vi skal lige sikre at den forbliver åben helt til 

mandag. Jan kontakter en fra kommunen herom.  

Tommy kontakter Henrik i REMA vedrørende deltagelse.  

Lidt udestående om hvem der kan udlåne en stor kaffemaskine til Fløng 

Kondi’s kaffebod – har Engvadgård en stående der kan lånes? 

Foldere 5.000 stk. (?) er omdelt senest weekenden den 15./16. juni. 

Vi skal have adgang til Engvadgård til afhentning af Hoppeborg mv. samt 
musikanlæg (incl. højtalere, mikrofoner, stik til afspilning via mobil / nye 

iPhone uden minijack-stik – kan man det?). Og aflevering igen om aftenen.  

 
Opgaver: 

Se liste.  
 

 
 

Evalueringsmøde: 

Næste møde er aftalt til: 
 

Mandag, den 24. juni 2019 kl. 19-20 i cafeen i Fløng Hallen. 
 

Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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17. juni 2019 / REFERENT: Tommy 

 

 
Bilag herunder: 

 
• Pladsoversigt – foreløbig 

• Oversigt over foreninger – enkelte ændringer: 

o Duatlon erstattes af Stafet for store og små.  

o E-sport mangler i oversigten, ligger klokken 12-16 i Fløng Hytten 

• Praktiske opgaver før, under og efter byfesten  
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Pladsoversigt – foreløbig 

 

 
 

 

  
(mål ca: 10x6 meter – ex. Sideudvidelser)  
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Oversigt over foreninger 

 

 
 

E-sport 12-16 – Anders fra Engvadgård 

Æselridning 12-17 – Anja Lausten 
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+20 sidste gang 

12-16 – efter behov 


