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Referat BYFESTMØDE #30 – 2020/1 

    15. august 2019 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         

 

Jan – FHI 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Søren - Landsbylauget 

Brian - Landsbykroen 

Lisbeth – Privat 

Pia - Engvadgård 

MEDDELT AFBUD:         Andreas – FHI 

Finn – Fløng Kondi 

Tove – FHH 

Kurt - Privat 

 
Dagsorden og referat 
 

1. Evaluering 2019 - opsamling på referat #29 
 

Overveje lidt anderledes åbningstider fx 13-21, så vi slutter med musik og 
hygge – det giver mere salg i Landsbykroen 

 

2. Økonomisk status 
 

Mangler lidt afregninger, men vores konto er stadig i et lille plus. Se nedenfor. 
 
3. Samarbejdspartner 2020 - er FHI med igen? 

 
Vi laver samme koncept i 2020, og prøver at få endnu flere foreninger med fra 

2640.  
 
Også gerne skoleklasser, sportshold, institution mv. der vil lave noget 

leg/aktivitet og tjene en skilling til holdet. 
 

Kontakt til Fløng skole, hvordan får vi kommunikeret ønske om inddragelse fra 
klasser til at lave aktivitet. Lisbeth forsøger at kontakte skolen. 
 

Brian spørger lige “Drengene” og vi kan book datoen, og Lisbeth hører om det 
kunne have interesse for et Jazz band hun kender. Vi skal så lige blive enige om 

endelig aftale (tider) og priser.  
 
4. Dato og koncept for Byfesten 2020 

 
Lørdag den 20. juni 2020 fastholdes og samme sted og koncept som her i 

2019.  
 
5. Hvem gør hvad nu (tilladelser, tilskud, foreningskontakt) 

 
Tilladelser for at låne skolen igen - incl vandpost og græsslåning (Tove?) 

Tilskud og sponsorer (Tommy)  
Foreningskontakt (alle der har kontakt til foreninger, og så Andreas?) 
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Status på ovennævnte gives på næste møde. 
 

6. Næste møde 
 

Torsdag, den 24. oktober 2020 kl. 19-20 i cafeen i Flønghallen. 

 
med følgende DAGSORDEN: 

 
1. Opsamling på referat #30 

2. Økonomisk status 

3. Status på  

a. Tilladelser 

b. Støtte og sponsorer 

c. Foreningskontakter 

4. Aktiviteter og boder 

5. Scene 

6. Næste møde 

 
Tommy udsender referat med indbydelse + reminder før mødet + Facebook 

begivenhed oprettes. 

 

Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 
26. august 2019 / REFERENT: Tommy 

 

 

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

