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Tommy Rosenlind <tommyrosenlind@gmail.com>

Invitation til Byfest møde den 16/6-2022 kl. 19.00 

Tommy Rosenlind <tommyrosenlind@gmail.com> 13. maj 2022 kl. 13.34
Til: Brian Carlsson <brian.carlsson@st-group.com>, Fløng Forsamlingshus <benny40@benny40.dk>, Henrik Bøtcher
<henrik@floengpartytelt.dk>, Jan Kock <jankock1306@gmail.com>, Kurt Scheelsbeck <KurtSc@htk.dk>, Pia Knudsen
<PiaKn@htk.dk>, Tove Hansen <altidhansen@gmail.com>

Hej, 

I får lige denne invitation, så I kan få booket kalenderen (Kurt har meldt fra på forhånd grundet Folkemødet). 

Mine noter fra sidste møde, hvor vi besluttede: 

Byfesten afholdes næste gang i efter sommerferien i 2023. 
Pernille Buus ønsker ikke længere at deltage. Tommy fjerne referencer fra hjemmesiden. Banken finder vi ud
af på senere tidspunkt. 
Tommy laver en liste om de opgaver der ligger i at planlægge en byfest - udover dem der er på selve dagen.
Dette for at vi bedre kan uddelegere, da dette er en forudsætning for at Tommy ønsker at fortsætte. 
Der skal styr på økonomien, dvs. vi skal starte med at have økonomien på plads og ikke som hidtil krydse
fingrene for at det nok løser sig til sidst (det har det gjort hidtil, men det er belastende at være ansvarlig for, og
det ønsker Tommy ikke at fortsætte med). 

OPGAVELISTE:

Indkalde til møder
Ansøge om offentlig støtte, Kulturelt Samråd + evt. andre
Ansøge om tilladelse til afholdelse af banko i Forsamlingshuset med Byfesten som velgørende modtager af
overskud. (NYT)
Lave banko-regnskab til myndigheder mv. (NYT)
Hjælpe til ved 3-4 bankospil i forsamlingshuset (NYT)
Indhente tilbud og forhåndsbooke Musikere/Kunstnere uforpligtende
Bekræfte booking, når støtte hos Kulturelt Samråd er opnået. 
Kontakte lokale virksomheder for sponsorater
Lave sponsortavle
Opdatering af hjemmesiden - løbende. 
Opdatering på Facebook - løbende.
Booke toiletter mv. i Hallen
Aftale og booke Scene
Indbyde og overbevise Stadeholdere
Indbyde til evt. loppemarked
Aftale telte, bænke og borde
Sikre arbejdskraft på selve dagen, både opsætning og nedtagning samt løbende renovation
Aftale og sikre mulighed for affaldsbortskaffelse
Afregne overfor Musik, Affald, Toiletter, Telte og Scene
Afregne KODA afgifter
Modtage afregning fra Stadeholdere.
Lave endeligt regnskab
Sende regnskab til Kulturelt Samråd.
Evalueringsmøde 

Ellers havde jeg noteret følgende bemærkninger: 

Kommunen skal måske mere i spil, fx mobilscenen uden beregning. 
Bankospil i forsamlingshuset som indtægtskilde (måske 40 tkr) - ansøgning til myndigheder og regnskab mv.
Rykke til efter sommerferien i 2023 - pas på håndboldstævne - måske 26/8-2023.
Deltagere i den "lille" arbejdsgruppe: Jan, Brian, Pia, Tove, Benny, Kurt, Henrik og Tommy
Invitation til frivillige til planlægningsopgaverne på FB.
Startkapital p.t. (saldo i banken) er kr. 1.200. 

//Tommy


