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Referat BYFESTMØDE #22 – 2018/2 

    12. april 2018 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         
 

Pernille – Byfesten 

Carl-Otto – Privat 
Arne - Seniormotion 
Ole - Menighedsrådet 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 
Sascha – Loppemarked 

Søren - Gruppe Loke 
Brian - Landsbykroen  
Henrik – Fløng Partytelt 

Lisbeth – Privat 
Anders - Privat 

MEDDELT AFBUD:         Jan – FHI 
Kurt – Privat 

Tove - FHH 
Pia - Engvadgård 
Søren - Landsbylauget 

 
 

 

 
Dagsorden: 

 
1. Økonomi 

• Status - herunder modtaget bidrag til dato 

• Sponsorjagt 

• Udgiftsposter      
• - sponsor af toiletvogn, men vi betaler rengøring. Kan man få 

handicapvenligt - evt. Sognets hus, der har et sådant.  
• - tilsagn fra Landsbylauget, herefter mangler der omkring tkr 5 - 

forudsat at vi får tilskud fra musikudvalget. 

2. Aktiviteter (tilsagn – se liste nedenfor)  
3. Scenen 

• Lokale indslag - ideer 

• - musikskolen, hiphop, squaredance 

• Børneunderholdning mod betaling 
• - børneteater, skumbananer, Anne spejlæg,  

• Band til afslutning mod betaling 

• - vi prøve med Manne (link), hvis ikke så prøver Lisbeth  

4. Catering  
- Grillministeren er igen med på samme vilkår som sidst 

5. Lidt om fysiske rammer og muligheder 
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• Pladsopstilling - giver legepladsen problemer ?      

6. Næste møde  
17/5-2018 cafeen  

 
 

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 

 
 

Referat: 
 

1. Økonomi 

Status afgivet (se budget nedenfor). 
 

Der er søgt tilskud i Kulturelt Samråd (tkr. 16) – og det er bevilget og modtaget - 
og hos Musikskolen (tkr. 7) til dækning af hhv. kunstnerhonorar og sceneudgifter.  

 
Et par grundejerforeninger har bidraget med støttebeløb på i alt tkr. 3.  
 

Landsbylauget har givet tilsagn om at bidraget med støtte tkr. 5.  
 

Anders nævnte lige at startsaldo ikke var indregnet i regnskabet.  

Med hensyn til sponsorer, så er der brug for en indsats – vi har nok brug for 3 tkr. 
på denne konto. Hvis vi modtager sponsorbidrag senest 15/5-2018 så kan 

firmalogo komme med på den husstandsomdelte folder. Vi laver også en 
sponsorvæg (vi låner transportabel væg i cafeen – action: Brian). Vi fremsender 

faktura og sponsorbevis - og laver en lamineret udgave af sponsorbeviset til 
sponsorvæggen (action: Tommy). Det er naturligvis også tilladt selv at opsætte en 

stand på pladsen, hvis man er sponsor. 

Der findes brev til sponsorer på hjemmesiden – klar til at printe ud og aflevere.  

Med hensyn til udgifterne, så er der indregnet rengøring af toiletvogn, men selve 

vognen er så vidt vi har forstået sponseret af Engvadgård. Vi skal huske at sætte 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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henvisning op til handicaptoilet i Sognets Hus – der vil være åbent på dagen 
(action: Arne/Søren).  

Vi rykker for svar hos Musikudvalget – til dækning af scene og lyd.    

 

2. Aktiviteter 

- Spejdernes areal  

- Loppemarked (med muligvis flere yderligere bidrag fx. Sportsvogne)  
- Senior Motion - kage og kaffe 

- Hiphop med FHI gymnastik  
- Håndbold - is slik – Tove skal lige give besked til Brian vedrørende fryser. 
- Amerikanerbiler 

- Hoppeborg (Engvadgård) 
- Ponyridning (håber jeg da – Pernille og ny hest + pony?) 

- Scenen og Landsbykroen 
- Slushice og popkorn (Pernille) 
- Pandekager med is (Pernille) 

- Kaniner (muligvis Pernille) 
- Zorbballs - Sascha 

- Tombola - Arne taler lige Lisbeth, der har en masse gaver fra sidste år.  
- Menighedsrådet – Ole vender lige tilbage 

- Lohke – sponsor af generator – action: Tommy, Ole vil gerne stille jydekrog til   
til kørsel.  
- Samme telt og borde-bænke som sidste år.  

- Frivillige til opsætning af telte mv. ca. kl. 9 og nedtagning efter lukketid kl. 20, 
indkaldes på Facebook.  

 

3. Scenen 

 

- Musikskolen kontaktes for at optræde med nogle at de unge – action: 

Tommy  

- Fløng Skole kontaktes for at optræde med Musical indslag – action: Tommy 

- HipHop ved gymnastikpigerne, Sascha vender lige tilbage seneste næste 

møde. 

- Squaredance med seniormotion – Arne vil lige undersøge om de vil være på 

igen i år.  

- Børneunderholdning mod betaling, emner fx Børneteater, Skumbananer 

(action: Pernille) – måske Anne Spejlæg (prisen er nok afgørende). 

- Vi prøver at høre om ”Manne” kan på dagen – og til hvilken pris – action: 

Tommy – hvis ikke har Lisbeth måske en kontakt.  

- Åbningstale – måske, vi overvejer stadig.  

 

4. Catering 
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Grillmeisteren – har igen i år givet tilsagn om at være med, på samme vilkår som 
sidste år (ingen overskud til os, og al risko tager det så selv). Har de noget 

børnemad ? – Pia vil du høre? 
 

5. Lidt om fysiske rammer og muligheder. 

Vi laver pladsgennemgang på næste møde. Udfordringer er spejdernes 

aktivitetsområde og loppemarkedet.  

6. Næste møde 

Torsdag den 17. maj 2018 19-21 (max) i cafeen i Flønghallen.  
 

 

12. april 2018 / REFERENT: Tommy 

 

 

BUDGET 2018 

 

 
 

 


