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Referat BYFESTMØDE #32 – 2020/3 

    27. februar 2020 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         

 

Jan – FHI 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Søren - Landsbylauget 

Kurt – Privat 

Ruth – Åbne Atelier Døre  

Jørgen – Tennis 

Henrik – Fløng Partytelt 

MEDDELT AFBUD:         Brian - Landsbykroen 

Pia – Engvadgård 

Benny – Forsamlingshuset 

Tove – FHH 

Lisbeth - Privat 

 
Dagsorden og referat 
 

1. Opsamling på referat #31 

 
Ingen bemærkninger 

 
2. Økonomisk status 
 

Regnskab for 2019 forelagt og budget for 2020 – se nedenfor – gav ikke 
anledning til bemærkninger.  

 
3. Status på  Tilladelser, Støtte og Sponsorater samt Foreningskontakt 
  

 Tilladelser: @Tove vil forhåbentlig søge via systemet igen i år, inkl. adgang til  
 Faciliteter / toiletter indendørs. 

 
Støtte og Sponsorer: Vi har brug for noget der ligner 15.000 i velvillige spon- 
sorater. @Tommy sender mail til tidligere sponsorer og alle må gerne snakke 

godt om byfesten og fortælle at de er velkomne til at bidrage, så de kan 
komme på sponsortavlen mv. 

 
Foreningskontakter: Vi har forventning om at Fodbold, Kondi og Seniormotion 
ville stille med aktiviteter – dette skulle vi fortsat forvente jf. Jan. Der ville blot 

ikke blive tale om at drive salgsboder. Tennis og Åbne Atelier Døre er også 
med. Engvadgård stiller op med noget. @Håndbold er uafklaret. @Gymnastik er 

også uafklaret. 
 
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, der er også planer om, at klubbens kolonibørn står 
for kaffe/kage boden så de kan få tilskud til kolonituren.  
 

@Loppemarked er igen velkommen igen – de vil så muligvis blive placeret mere 
centralt på den ene side af løbebanen.  
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Hoppeborgen skal med – @Engvadgård – afhentning af Henrik & Co.  

 
Der er lidt usikkerhed om @Spejderne Grp Loke vil være med i år.  
 

@Forsamlingshuset er igen med på at lave aftensmad - fra 17-19.  
 

@Tove/Håndbold laver pølseboden igen i år. Håndbold står muligvis for is og 
slik, ikke helt afklaret.  
 

 
 

5. Scene 
 

Vi afventer lige bevillig fra musikudvalget angående beløb til betaling af 

Kulturhusenes mobilscene – hvis ikke, så skal vi have en fra Henrik.  
 

Forhåndsreservation/tilbud af lokal med noget børneunderholdning via 
@Tommy og samme med Jazz via @Lisbeth (har vi nogen pris herpå?) 
 

Vi mangler så lige et aftenband eller måske noget DJ Kongefar - det udestår 
fortsat – og prisen skal lige godkendes også.  

 
Vi har fået bevilling på 13.000 kroner via Kulturelt Samråd – det dækker dække 

ikke 3 gange honorar, så vi skal have selvfinansieret lidt.  
 
6. Eventuelt 

 
Pavilloner (3x3) kan igen lejes hos @Jørgen (125,- pr stk.) - bestilling skal 

afgives til næste møde. 
 

@Kurt vil kigge lidt på folderen og FHI trykker og omdeler igen i år. 

 
7. Næste møde 

 
Torsdag den 20. april 2020 kl. 19-21 med dagsorden hvor vi skal have lukke 
alle udeståender fra foreningerne og boder.  

 
med følgende DAGSORDEN: 

 
1. Opsamling på referat #32 

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 
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Link: 

 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 
8. marts 2020 / REFERENT: Tommy 

 

REGNSKAB 2019: 

 
 
ARBEJDERNES LANDSBANK status 31.12.2019: 

 
 
  

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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BUDGET 2020: 

 


