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Referat BYFESTMØDE #21 – 2018/2 

    18. januar 2018 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Pia - Engvadgård 

Pernille – Byfesten 
Carl-Otto – Privat 
Arne - Seniormotion 

Ole - Menighedsrådet 
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Sascha – Loppemarked 
Søren - Landsbylauget 
 

MEDDELT AFBUD:         Lisbeth – Privat 
Bethina - Rema 

Brian - Landsbykroen  
Henrik – Fløng Partytelt 

Jan – FHI 
Nikolaj - Gruppe Loke 
Kurt – Privat 

Tove - FHH 
 

 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Økonomi 

2. Aktiviteter (tilsagn – se liste nedenfor) 

3. Scenen 

4. Catering 

5. Lidt om fysiske rammer og muligheder 

6. Næste møde 

Vi har p.t. tilsagn om aktiviteter fra:  

- Spejderne 
- Loppemarked (med muligvis flere yderligere bidrag fx. Sportsvogne) 
- Senior Motion 

- hiphop med FHI gymnastik 
- Fodbold 

- Håndbold 
- Ponyridning (håber jeg da) 

 

Link: 
 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 
 

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

 

1. Økonomi 

Status afgivet (se budget nedenfor). 

 
Der er søgt tilskud i Kulturelt Samråd (tkr. 16) og hos Musikskolen (tkr. 7) til 

dækning af hhv. kunstnerhonorar og sceneudgifter.  
 

En enkelt grundejerforening har bidraget med et støttebeløb indtil videre. 
 

Det er lidt vigtigt at vi får skaffet nogle sponsorkroner (i størrelsesorden 15 tkr), 
og erfaringsmæssigt skal dette ske vi personlige besøg, helst med dem der kender 

nogle. Husk også at besøge forretninger på Hovedgaden. 

2. Aktiviteter 

Rema meddelt afbud. 

Ellers er listen p.t. som anført. 
Pia prøver at kontakte institutionerne. Engvadgård har også en hoppeborg. 

Kirken overvejer at være tilstede med en info bod. 
Pernille muligvis med klappehøns. 

Sascha muligvis med Zorbballs. Kræver en lukket bane, fx med bander eller hegn. 
Pernille kigger på muligheden for at få Amerikanerbiler med igen. 

 
Overveje at indskrænke til kun at være i tidsrummet fra 14:00 til -20:00. 

3. Scenen 

Vi regner med at fylde scenen op med frivillige og så noget for børn og eet enkelt 

band til at slutte fra 18-20 hvor festen slutter. Musikskolen, Hip-Hop, Linedance.  
Måske den nye kirkesanger vil være med 

Helst optræden af ”Drengene” - Tommy kontakter når der er tilsagn om penge i 
kassen. 
Lydanlæg kan vi låne i Engvadgård.  

4. Catering 

Grillmeisteren - Pia kontakter, og hører om det er ok med en pølsevogn med 

hapsdog. Vigtigt med noget mad til børnene også .  
Pandekager, popkorn og slushice muligvis fra Pernille. 

Kaffe og kage fra Seniormotion 
Cafeen landsbykro. 

Slik og is muligvis fra fodbold/håndbold 

5. Lidt om fysiske rammer og muligheder. 

Toiletforhold skal med i budgettet. 
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Generator hos Lohke, vi skal lige have fundet en anden til at hjælpe med at hente. 
Muligvis kan Ole hjælpe med dette. 

6. Næste møde 

Torsdag den 12. april 2018 19-21 i cafeen i Flønghallen.  
 

 

20. januar 2018 / REFERENT: Tommy 

 

 

BUDGET 2018 

 
 

 


