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Referat BYFESTMØDE #23 – 2018/4 

    17. maj 2018 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         

 

Tove - FHH 

Carl-Otto – Privat 

Arne - Seniormotion 
Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Sascha – Loppemarked mv. 

Jan – FHI 
Kurt – Privat 

Henrik – Fløng Partytelt 

Søren - Landsbylauget 

 

MEDDELT AFBUD:         Ole - Menighedsrådet 

Pia - Engvadgård 

Pernille – Byfesten 
 

 

 

 

Dagsorden og referat: 
 

1. Økonomi 

Status - herunder modtaget bidrag til dato 

- Sponsorjagt. Alle ansøgte tilskud fra HTK er bekræftet. Derudover 5 

kontante bidrag modtaget (eller sikkert tilsagn). Fortsat forventning om 

at der er nogle der vil bidrage på baggrund af Henriks indsats.  

- Udgiftsposter. Gennemgået.  

     
2. Aktiviteter (tilsagn – se liste nedenfor)  

 

3. Scenen – lydanlæg lejes hos Engvadgård (alt hvad de har !) 

1. Lokale indslag: 

- Cheerleaders, Ungdomsskolen's musical og Squaredance aftalt. 
Landsbylauget afholder tip-en-13'er med præmier.  

 

2. Børneunderholdning mod betaling 

- Kalle's Store Trommeshow er booket  

 

3. Band til afslutning mod betaling 

- Manne er booket 

 

4. Catering  

- Grillministeren er igen med - i år også med noget børne-mad. 
 

5. Lidt om fysiske rammer og eventuelle udeståender 
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-Pladsopstilling - Vi går lige en tur på festivalpladsen efter dette møde. 

Pladsoversigt vedlægges herunder.  
- Lohke - aftale er indgået, kompressor skal hentes fredag ca 15 og 

afleveres mandag morgen.  Husk tavle og 50 m kabel. Action Tommy og 

Ole.   

- Rema’s affaldsbeholder. Action Tommy – bekræftet af Dennis. 

- Aktiviteter bør helst ikke lukke ned før klokken 18.00. 
- Vi skal lige have at vide hvornår vi skal hjælpe med at sætte telte op. 

Aftalt til kl 8:00 – mød gerne op og giv en hånd med.  

-Trykning af foldere, omdelingshjælp via Facebook som sidste år. Action 

Tommy – frist for at få logo på folder er 25/5.  
- Bestille græsslåning hos driftsbyen. Action Tommy.  

- Vi forsøger at få en artikel i lokalpressen. Action Tommy. 

- Husk opsætning af bannere. Action Tommy. 

 
6. Næste møde  

 - Der afholdes ikke flere møder inden byfesten.   

 

Vi har p.t. tilsagn om aktiviteter fra:  
- Spejderne  

- Loppemarked  

- Senior Motion – kage/kaffe bod 

- Cheerleaders med FHI gymnastik  

- Håndbold – is/slik - besked til Brian vedrørende fryser. 
- Håndbold aktiviteter, flødebollekastemaskine, skyd på mål 

- Amerikanerbiler 

- Tip-en-13’er (Landsbylauget) 

- Hoppeborg (Engvadgård) 
- Ponyridning (bekræftet) 

- Landsbykroen 

- Slushice og popkorn 

- Pandekager med is 
- Kaniner (muligvis) 

- Zorbballs 

- Tombola – Seniormotion – i kaffeboden.  

- Menighedsrådets bod 

 
Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 
 
19. maj 2018 / REFERENT: Tommy 
 

 
  

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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BUDGET 2018 

 

 
 
OVERSIGTSKORT 2018 
 

 


