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Referat BYFESTMØDE #16 

    9. februar 2017 

19:00 – 21:00  

Sognets Hus 

DELTAGERE:         
 

Hans Arne - senior motion 

Carl Otto - privat 
Søren - Landsbylauget 
Lisbeth – privat 

Henrik – Fløng Partytelt 
Jan - FHI 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
 

MEDDELT 
AFBUD:         

Tove – FHH Håndbold 
Hanne - Hannes Dans 
Maikend og Mathias – FHI Fodbold 

Brian - cafeen  
Betina, Rema 

Pia, Engvadgård 
Nikolaj - Gruppe Loke 
Pernille – Byfesten og Høje-Taastrup Private Dagpleje 

 
 

 
Dagsorden:  

1. Referat fra byfestmøde #15 (se hjemmesiden) 

2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

a. Årsregnskab 2016 

b. Budget 2017 

3. Status på: 

a. Kulturstøttemidler 

b. Sponsorer 

c. Kontakt til Kulturhusene 

d. Priser på ”flyer” til husstandsomdeling 

e. El-forsyning 

f. Booking af musik  

g. Lydmand 

h. Aktiviteter 

i. Forplejning 

j. Pladsopstilling 2017 

4. Kan vi tilbyde betaling/ydelser til deltagere? 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 

 

 
Link: 

 

 Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

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

1. Referat fra byfestmøde #15 (se hjemmesiden) 

Vi gennemgik referatet. 

2. Økonomisk status for foreningen Byfesten i Fløng 

a. Årsregnskab 

Årsregnskab og kontoudskrift blev gennemgået og cirkuleret blandt de 
fremmødte – gav ikke anledning til bemærkninger.  

b. Budget 2017 

Gennemgået og forbehold drøftet. I værste fald bliver ender vi op med 0,- på 

kontoen hvis vi ikke får nogle tilskud igennem. Vi accepterer ikke budgetter der 
kan ende med et underskud.   

3. Status på: 

a. Kulturstøttemidler 

Der er søgt om støtte i Kulturelt Samråd til hel eller delvis dækning af 

honorarudgifter til musik + koda afgift (søgt om tkr 19) og der er søgt 
støtte i Musikudvalget til hel eller delvis dækning af lydmand, lyd- og 

lysanlæg samt sceneudgifter (søgt om tkr. 15).  

(Efter mødet er der kommet besked om at vi har fået bevilget tkr. 12 i 
støtte fra Kulturelt Samråd )  

b. Sponsorer 

Det blev aftalt at Tommy sender mails ud med opfordring til at støtte 

byfesten og så følges der op senere med kontakt.   

c. Kontakt til Kulturhusene 

Tommy havde møde med folkene i Kulturhusene først i januar måned – 
herunder lederen Peter. Forskellige samarbejdsmuligheder på sigt blev 

drøftet, dog blev ingen specifikke aftaler indgået.  

Vi fik et par kontaktoplysninger til mulige scene-emner.  

d. Priser på ”flyer” til husstandsomdeling 
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Priserne på A5 to-sidet ligger på ca. 1.000 kroner. Vi skal lige kigge på 
mulighed for at få dem med løbenummer til lotteri /action: Tommy 

e. El-forsyning 

Når vi kommer nærmere, skal vi lige have fundet en pris på løsningen 
med el-udtag på pladsen jf. tidligere drøftelser med leverandør 

/action:Søren.  

f. Booking af musik 

 Aftaler er på plads med 3 bands fra 17 til 23.  

Der er fortsat mange emner til scenen i løbet af dagen, bl.a. jazz-band, 

musikskolen, danseopvisning, tyrkisk kor mmm. 

g. Lydmand 

Flere af musikerne opfordrede til at vi fik hyret en lydmand til dagen, da 

dette ville få det hele til at glide meget bedre og sikre at lyden er i top. 
Tilbud på lydmand er indhentet, og det blev aftalt at, når vi har tilsagn 

om noget støtte hjemme (så vi ikke risikerer at ende op med 
underskud), laver vi denne aftale /action: Tommy 

h. Aktiviteter 

Vi gennemgik aktiviteterne jf. kontaktlisten (ses også på hjemmesiden) 
og der blev derudover forslået følgende muligheder: Kræftens 

Bekæmpelse/solarmbånd (Lisbeth), Tombola (Hans Arne), Skrabelodder 
(Jan), Ungdomsholdkonkurrence/tip-en-13’er (Tommy), Årets Fløng-et-

eller-andet (Tommy/Søren) 

Tommy har kontakt med Falck vedrørende besøg af brandbil – ikke noget 

bekræftet endnu.    

i. Forplejning   

Pia har aftale med slagter, der både vil stå for lette menuer i løbet af 

dagen og noget egentligt aftensmad fra grillen.  

Vi skal lige have oplyst hvad aftale indebærer, fx hvem der er leverandør 
så vi kan sende et ”kontraktbrev”, om der må være konkurrence – dvs. 

flere leverandører /Action: Tommy og Pia.  

j. Pladsopstilling 2017 

Der var enighed om at Scenen skal være i centrum i byfestlandsbyen.  
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4. Kan vi tilbyde betaling/ydelser til deltagere? 

Der var enighed om at vi fastholder beslutningen fra sidste møde, men at vi 
ikke bør være med til at pengene flyder den forkerte vej.   

 

5. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

6. Næste møde 

Tirsdag, den 18. april 2017 19-21 i cafeen i Fløng Hallen. 

 

 

10. februar 2017 

REFERENT: Tommy 

 

 

 


