Byfest i Fløng
24. juni 2019

Referat BYFESTMØDE #29 – 2019/6

19:00 – 20:00
Cafeen i Fløng Hallen

DELTAGERE:

Jan – FHI
Tommy – Byfesten og Landsbylauget
Søren - Landsbylauget
Finn – Fløng Kondi
Tove – FHH
Brian - Landsbykroen
Henrik - Spejdergruppe Loke
Lisbeth - Privat
Andreas – FHI

MEDDELT AFBUD:

EVALUERING AF BYFESTEN 2019
Dem der skal afregne 25% overskud til Byfesten, bedes venligst gøre dette hurtigst
muligt.
Opsamlingstænger er samlet hos FHI.
Tommy har to store bannere som er lån fra – ja hvem??

SCENEN

PLADSEN

•

Scenen var rigtig fin - den må vi bruge igen

•

Bedre forberedelse af åbningstale

•

Scenen skal gerne bruges mere i løbet af dagen

•

Annoncering af aktiviteter 5 min før det starter, evt. med en fra holdet
eller på baggrund af oplæg

•

Musik der kendes, fx. Drengene og så har Lisbeth også kontakt til noget
jazz.

•

Vigtigt med noget på scenen for børn

•

Musikken skal tilpasses i lydniveau under middagsmaden, måske blot
noget playback fra iPad under maden

•

Gimle børn – bør kontaktes, da de tager ud og underholder uden
beregning

•

Lyden på tryllekunstneren var ikke så god

•

Et band der spiller cover musik – som folk kender og kan synge med på

•

Måske skal bandet spille om eftermiddagen for skabe hygge der, også
kan der evt. være fælles mad i forsamlingshuset, når oprydningen er
slut. så kan byfesten være fra 10-16

•

Måske vi ikke skal have band til at spille under selve maden, men blot
spille noget stille musik fra iPad – så kan folk spise i fred og ro og tale
sammen

•

Pas på med at lave ”teltmur” – hold pladsen åben udadtil. Telte placeres
ved træerne

•

Kølevognen skal helst stå mellem kro og madtelt

•

Tydelig opslagstavle, oversigt. Ved indgangen til pladsen og ved scenen,
oversigtskort over især toiletter
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AKTIVITETER

PRAKTISK

•

Banner sættes også op der hvor Callisto står ved rundkørslen

•

Stedet - god samling på aktiviteterne

•

Vandpost på pladsen - der er vand i brønden, vi skal bare have styr på en
slange og hane, så det kan komme til pladsen

•

Pas på med at der opstår ”huller” på pladsen, hvis der er aktiviteter der
slutter tidligere end andre

•

Ikke børneaktiviteter samme tid, bedre koordinering – børn vil gerne
deltage i det hele

•

Bedre styr på hvem der laver hvad fra foreningerne og tidspunkterne.
Evt. skal aktiviteterne deles op i børn, voksen og fælles. Og OBS på at
tingene ikke ligger oven i hinanden - bedre programplanlægning

•

Bedre styr på tilmelding til mad - evt. kun direkte tilmelding til Benny og
så forhåndsbetaling – også fra foreningerne

•

Hvordan får vi aktiviteterne til at holde længere ud, eller skal vi dele
byfesten over i to etaper, især loppemarkedet

•

Amerikansk borgerkrig forening skal vi se om vi kan få kontakt til og få
med til at deltage. Vi skal gøre en større indsats - personlig kontakt - for
at få fat i anderledes foreninger, evt. med hjælp til kontakt fra Ruth

•

Godt med aktiviteter der både er for store og små

•

Godt med loppemarkedet

•

Flere aktiviteter hvor familien kan lege sammen, og det skal være
mulighed for også private at melde ind med en aktivitet. Evt. en
skoleklasse også

•

Det virker svært at få folk til aktiviteter væk fra festpladsen (gynmastik,
petanque, e-sport)

•

Skal vi lave en revurdering af bestyrelsen i byfestforeningen

•

Praktiske opgaver - navne på hvem der gør hvad og hvem der har
ansvaret for de forskellige ting. Telte, hoppeborg, musikanlæg mm.

•

Kan vi gøre noget så der ikke skal ryddes op lige efter, så folk kan blive
hængene også dem der har stået for arrangementet - lav en halv times
tid til en kaffe efter maden.

•

Måske rigtige sodavand i kroen og ikke billig vand.

Opstartsmøde for Byfesten 2020 afholdes:
Torsdag, den 15. august 2019 kl. 19-21 i cafeen i Fløng Hallen.
med følgende DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluering 2019 - opsamling på referat #29
Økonomisk status
Samarbejdspartner 2020 - er FHI med igen?
Dato og koncept for Byfesten 2020
Hvem gør hvad nu (tilladelser, tilskud, foreningskontakt)
Næste møde

Link:
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Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng

26. juni 2019 / REFERENT: Tommy
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