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Referat BYFESTMØDE #31 – 2020/2 

    24. oktober 2019 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         

 

Jan – FHI 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Søren - Landsbylauget 

Pia – Engvadgård 

Tove – FHH 

Kurt – Privat 

Benny - Forsamlingshuset 

MEDDELT AFBUD:         Andreas – FHI 

Finn – Fløng Kondi 

Brian - Landsbykroen 

Lisbeth – Privat 

 
Dagsorden og referat 
 

1. Opsamling på referat #30 
 

Tove vil gerne kigge på booking af arealer og skolen, måske ikke hallen (OBS 
gymnastik), men især toiletter. 

 
Andreas vil gerne være med til at koordinere men ikke så mange møder. 
 

Tidspunktet skal vi overveje - både tid til pølseboden mv. og så aftensmad / kro 
også efter 1700 – evt. fra 12-21 med spisning ml. 17 og 19. 

 
2. Økonomisk status 
 

Status afgivet – vi løber lige rundt primært på grund af vores startkapital fra 
sidste år. Kulturelt Samråd fik ”overskud” fra honorarer retur. Se nedenfor. 

 
3. Status på  Tilladelser, Støtte og Sponsorater samt Foreningskontakter 

 
Ikke noget nyt. 

 

4. Aktiviteter og boder 
 

Pia vil gerne prøve med e-sport og noget lav-din-egen musik for børn, der så 
evt. kan spilles på pladsen. 
 

Kaffeboden skal helst være åben så man kan få en kop efter maden. 
Tanke på om klubbens kolonibørn står for kaffe/kage boden så de kan få tilskud 

til kolonituren. 
 
Forventning om at FHI’s foreninger stiller op igen og viser sig frem. 

Åbne atelier døren har også meldt sig som deltagere og vi har så vidt - huskes 
også - fået tennis med igen. 

 
Vi skal igen lave husstandsomdeling med foldere og spamme vores lokale 
Facebook grupper. 
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Kurt vil gerne lige se på en opsætning af folderen - Tommy sender pdf af årets 

folder med ud med referatet. 
 
Støttearmbånd til byfesten overvejes igen, lidt uenighed om effekten/ 

tilslutningen af sådan et tiltag. 
  

 
5. Scene 
 

Lisbeth har fået reserveret noget jazz til scenen til dagen. 
 

Vi arbejder på at få noget underholdning for børn først på eftermiddagen, og 
noget levende musik indtil ca. aftensmaden er klar samt afslutter med noget 
musik efter maden, så folk bliver og laver lidt omsætning i kroen og 

kaffeboden.  
 

Tommy forhåndsbooker mobilescenen igen hos Kulturhusene.  
 
6. Eventuelt 

 
Lidt off topic, så luftede Benny en ide om at lave den Fløng-samler-ind i 

forbindelse med Danmarksindsamlingen 2020 - der også vil blive støttet med 
bidrag fra en foredragsaften i forsamlingshuset ugen op til. Benny sender et 

oplæg rundt, der så kan bruges til at “sælge” ideen til foreningerne.  
 
7. Næste møde 

 
Torsdag den 27/2-2020 kl. 19-21 med dagsorden hvor bl.a. foreningerne giver 

endelig forpligtende accept. 
. 

 

med følgende DAGSORDEN: 
 

1. Opsamling på referat #31 

2. Økonomisk status 

3. Status på  

a. Tilladelser 

b. Støtte og sponsorer 

c. Foreningskontakter 

4. Aktiviteter og boder 

5. Scene 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

 
Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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2. november 2019 / REFERENT: Tommy 

 

 


