
 

 
 
 
 
 

Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. 

KristelHa 46697/16 16/842 

 

 

 NOTAT 
 

 

 DB - Park 29-02-2016 

 

 

 
Planlægningsmøde for Skovens Dag 
 

Referat af møde d. 18.02.2016 
 

Inviterede 

Søren Sørensen, Fløng Landsbylaug 

Tommy Rosenlind, Fløng Landsbylaug  

Kenth Nelander, Fløng Landsbylaug  

Jan Sørensen, Hedehusene Fløng Jagtforening 

Catarina Andersen, De Gule Pigespejdere i Hedehusene 

Elsebeth Gludsted, DOF 

Henning Kirkegaard, DN  

Peter Steffensen, Dyregården  

Niels Egeberg, Friluftsrådet 

Malene Christiansen 

Sascha Clausen, Sundhed 

Thomas Gyalokay, Naturvejleder 

Nicky Bursøe, Park 

Kristel Hansen, Park 

 

Afbud 

Kenth Nelander, Fløng Landsbylaug  

Jan Sørensen, Hedehusene Fløng Jagtforening  

Elsebeth Gludsted, DOF 

Henning Kirkegaard, DN  

Peter Steffensen, Dyregården  

Niels Egeberg, Friluftsrådet 

Malene Christiansen, Sundhed 

 
Skovens Dag falder i år søndag den 1. maj og vil blive afholdt i Fløngskoven.  

Igen i år ønsker vi at lave forskellige aktiviteter både for store og små. Arrangementet vil  

blive afholdt fra kl. 10.00-14.00. Alle involverede må meget gerne komme senest kl. 9.00 på 

dagen, så vi kan være klar til åbningen. 

  

Mange af aktiviteterne fra sidste år vil blive gentaget, herunder: ponyridning, mad over bål, 

byg en båd, forhindringsbanen og rundtur i skoven. Samtidigt vil der komme nye aktiviteter i 

form af Klap en ko, geocaching, snit en pind og rist en skumfidus over bål, ansigtsmaling,  

falkoner, bue og pil bane med 3D skum dyr, partering og prøvesmagning af rådyr, skydebane 

med luftgevær, fremvisning af jagtgevær og tomme hylstre mm, krible krable og insekthotel 

samt 5-kamp i skoven.  

 

Som udgangspunkt står man selv for at indhente materialer til egen aktivitet. Er der materia-

ler som giver problemer må I meget gerne kontakte mig. Så vil jeg gøre mit bedste for at  

finde en løsning.  

 

Der vil blive præciseret tidspunkter på flere af aktiviteterne på invitationen. På den måde er vi 

sikre på at alle får mulighed for at deltage ved de aktiviteter som de har lyst til. 

 

I må meget gerne medbringe pavillon/telt på dagen i tilfælde af dårligt vejr. Jeg vil sandsyn-

ligvis selv medbringe et. 

 



 

 2 

 

 

Fordeling af aktiviteter 

 

Aktiviteter Deltager 

Ponyridning Dyregården 

Klap en ko Dyregården 

Geocaching Sundhed 

Snit en pind og rist skumfiduser over bål De gule Pigespejdere 

Pandekager over bål De gule Pigespejdere 

Fladbrød over bål De gule Pigespejdere 

Byg en båd Fløng Landsbylaug 

Forhindringsbane Thomas 

Ansigtsmaling De gule Pigespejdere 

Skydebane med jagtgevær Hedehusene Fløng Jagtforening 

Falkoner Park 

Partering og prøvesmagning af rådyr Hedehusene Fløng Jagtforening 

Bue og pil bane med 3D skumdyr Taastrup Jagtforening 

Krible krable og insekthotel Thomas og Nicky 

Rundvisning i skoven Thomas og Elsebeth/DOF 

5 – kamp i skoven Praktikanter fra Park 

 

 

 Ansvarsfordeling 

 

De Gule Pigespejdere  Førstehjælpskasse 

 Bålfade 3-4 stk. 

 Pandekagedej 

 Skumfiduser 

 Ansigtsmaling 

 Knive til at snitte pinde til skumfiduser 

 Optænding til bål 

Fløng Landsbylaug  Slikposer 

 Æbler 

Park  Brænde til bål 

 Snobrød/fladbrødsdej 

 Ketchup og sennep 

 Syltetøj 

 Vand, kaffe, sukker, mælk, kopper, servietter, tal-

lerkner, teskeer 

 Toiletvogn 

 Toiletpapir 

 Vandbeholder til køer og heste 

Dyregården  Indhegning eller opbinding til køer 

 

 

 

 

 

 

 

 


