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Referat BYFESTMØDE #35 – 2022/3 

    30. august 2022 

19:00 – 20:00  

Cafeen i Fløng Hallen 

DELTAGERE:         

 

Jan – FHI 

Tommy – Byfesten og Landsbylauget 

Brian - Landsbykroen 

Benny – Forsamlingshuset 

 

MEDDELT AFBUD:         Pia – Engvadgård 

Kurt - Privat 

 
Dagsorden og referat 
 

1. Opsamling på referat #33 og #34 
 

Ingen bemærkninger til #33, der er lagt på hjemmesiden.  
#34 fra 16. juni 2022 blev ikke særlig formelt, men hovedtræk fra mødet var:  

 
Konklusion fra mødet 16/6-2022. 

• Vi starter med at undersøge hvordan man søger om at få tilladelse til afholde bankospil. 
Ansøgningen skal laves i byfestens cvr.nr. Tommy kigger på det. Klar til næste møde. 

• Vedrørende banken, så laver Tommy en opdatering af vedtægterne med Tommy som 
forretningsfører og reelle ejer. Stiftende foreninger er FHI og Landsbylauget. Klar til næste 
møde. 

• Vi prøver at rette henvendelse til HTK-kultur om muligheden for at de sætter en koncert op 
herude i forbindelse med at vi laver en byfest rundt om. Tommy skriver formanden for Kultur 
i kommunen. 

• Dato, tidsfrister på opgavelisten, samt ansvarlige og status inkl. møder. 

• Banko datoer foreslået 4/10, julebanko 6/12, februar og april 

• Vi planlægger med udgangspunkt i afholdelse den 26/8-2023. 

• Næste møder aftalt til: 25/8-2022 kl. 1900-2000 og 27/10-2022 1900-2000. 

Og så havde Tove sendt besked om at hun ønskede at udtræde af arbejdsgruppen. 

 

 
2. Økonomisk status 
 

Formuen er uændret kr. 1.215,83 kroner i Arbejdernes Landsbank.  
 

Banken har efterspurgt opdatering af vedtægter og betyrelsesoversigt af 
hensyn til hvidvasklovgivning og Tommy havde medbragt nedennævnte 
opdaterede dokumentere, der blev underskrevet af de nu to alene ansvarlige 

foreningers repræsentanters udpegede til at stå for foreningen ”Byfesten i 
Fløng”:  

 
Jan Kock, formand i FHI (Fløng-Hedehusene Idræt) 

Tommy Rosenlind, kasserer i Landsbylauget Fløng – Sogn 

 
• Vedtægter, dateret 25. august 2022 

• Prokura til Tommy Rosenlind, dateret 25. august 2022 

• Bestyrelsesoversigt, dateret 25. august 2022 

http://cvr.nr/
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3. Bankospil 

  
Vedrørende banko, så laver vi det som en lukket forening. Medlemskab bliver 
så tegnes ved ankomsten og registeret med navn og adresse – Tommy laver 

regneark. Alternativ skal man søge tilladelse - muligvis så max 2 om året. 
 

Vi fastsætter følgende datoer til banko: 
 
4/10-2022 (samt efter evaluering julebanko den 6/12-2022) 

• klokken 18-19 kan man købe mad (buffet til fornuftige priser) og  

• klokken 19-21 er der bankospil (2x5 spil) 

Indtægter: 

• 20 kroner for en plade, 100 kroner for 6 plader. Anslået 100-120 

deltagere. Giver ca. 10-12.000 i pladesalg. 

• Amerikansk lotteri - ca. 3.500 - 5.000 i overskud. 

Præmier: 

10 spil giver: 
• 10 fuldpladegevinst (3-400 kroner) + rødvinsreserve ved dobbeltvindere. 

• 10 to-rækker (100 kroner) 

• 10 en-rækker (under 50 kroner) 

Vi holder betaling for spisning mv. og selve spillene skarpt adskilt:  
 

• Betaling for mad, drikke, kaffe og kage til Bennys MobilePay. 

• Betalinger for plader og lotteri til Landsbylaugets MobilePay. 

Primært satser vi på sponsor gaver, men købe gavekort til brug for præmier.  

 
Landsbylauget skal lige sponsere indskud på kr. 5.000 til at starte med, så er lidt 

at disponerer over på Byfestens konto. Tommy vender tilbage herom.  
 
Anslået vil banko give et overskud på kr. 8-12.000 kroner, i værste fald kun kr. 

5.000 hvis vi skal indkøbe alle gaverne selv (dvs. igen sponsorer). Lotteri vil give 
minimum kr. 3.500.  

  
Der skal bruges min. 2 og helst 4-5 frivillige til at tage imod pladesalg og 
indmeldelse samt undervejs kontrollerer vinder-plader. I pausen også sælge 

lotteri. 
 

Opslag på Facebook fra Byfesten - Tommy skynder sig at få det lavet og sendt 
med ud med referat. 
 

Begrænset antal pladser (100-120) - bestilles via mail til Benny 
/Forsamlingshuset. 

 
Benny vender lige retur med prisniveau og indhold for buffeten. 
 

tel:+4535005000
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Skrive i opslaget at vi gerne hører fra lokale erhvervsdrivende som vi være 
sponsorer. 

 
Uddelegering af opgaver: 
  

• Brian og Benny kigger på sponsorater til præmier 

• Tommy får lige sikret de kr. 5.000 fra Landsbylauget. 

• Tommy laver udkast til opslag på Facebook, sendes lige rundt til 

kommentering inden det lægges op.  

• Regneark til medlemskab, der udfyldes ved indgangen laves af Tommy  

• Frivillige indtil videre til 4/10 banko: Jan, Brian og Tommy. Flere må 

gerne melde sig.  

Vi starter lige med at holde hinanden orienteret via mail, og hvis behov så må 
vi kalde ind til møde. 

 

Link: 
 

• Vores hjemmeside: Byfesten i Fløng 

 
2. september 2022 / REFERENT: Tommy 

 
ARBEJDERNES LANDSBANK status 31.12.2021: 

 

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

