
 

 
 

Side 1 af 9 
 

C:\Documents and Settings\Rosenlind\Dokumenter\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20140514_GF_REFERAT.doc 

Landsbylauget Landsbylauget Landsbylauget Landsbylauget ———— Fløng Sogn Fløng Sogn Fløng Sogn Fløng Sogn    
 

 

Soderup Soderup Soderup Soderup ———— Marbjerg  Marbjerg  Marbjerg  Marbjerg ———— Ny Fløng  Ny Fløng  Ny Fløng  Ny Fløng ———— Fløng Fløng Fløng Fløng    

GENERALFORSAMLING 2014 
 
Afholdt 14. maj 2013 kl. 19:00 – 21:30 i Fløng Forsamlingshus 
 
Fremmødt var 25 deltagere.  
 
Fra bestyrelsen var fremmødt:  
 
 Søren E. Sørensen, formand 
 Jeanette Ingemann, næstformand 
 Kenth Nelander 
 Leif Bentzen 
 Tommy Rosenlind, kasserer 
 
DAGSORDEN (jf. vedtægterne): 

 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af 2 stemmetællere.  

3. Formandens beretning til godkendelse.  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 samt budget for 2014 til 
godkendelse (kan ses på www.floenglaug.dk/referat)  

5. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8 dage før 
generalforsamlingen jf. vedtægterne.  

6. Fastsættelse af kontingent. Der skal ikke opkræves kontingent før i 2015 – så der er 
ingen forslag herom.  

7.       A. Valg af formand for 2 år. Formanden er ikke på valg i år.  

B. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Kenth Nelander og 
Tommy Rosenlind, der begge modtager genvalg.  

C. Valg af op til 2 suppleanter. På valg er Pia Knudsen, der modtager genvalg. Og 
så mangler vi en ny suppleant.  

8. A. Der er ikke valg af revisor eller revisorsuppleant i år.  

9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder) 

 

 

 

 
 
REFERAT: 
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1 Valg af dirigent 

 
Tommy Rosenlind blev foreslået og valgt til dirigent. På selve forsamlingen 
blev den ikke konstateret lovlig jf. vedtægterne, men det er efterfølgende 
konstateret at den både var rettidig og lovlig indkaldt.  

  

2 Valg af to stemmetællere 

 To af de fremmødte medlemmer blev valgt til dette hverv.  

  

3 Formandens beretning til godkendelse 

 

Ny bestyrelse, ny formand: 
Året 2013-14 har været mit første år som formand for Landsbylauget – Fløng 
Sogn. Det har været et travlt år med mange aktiviteter i foreningen. Vi har 
holdt 7 ordinære bestyrelsesmøder, derudover har vi deltaget i en del møder 
med Høje-Taastrup Kommune, samt møder med flere lokale foreninger og 
lokale institutioner.  
 
Kommunalvalg: 
Året har også budt på et kommunalvalg, og som noget nyt i Landsbylauget 
arrangerede vi et politisk debatmøde i Fløng Forsamlingshus, hvor vi havde 
den glæde at alle partier deltog og de fleste partier endog med deres 
spidskandidat. Mødet blev velbesøgt og den store sal i forsamlingshuset var 
fyldt til bristepunktet. Alt i alt betragter vi dette møde som en succes og et 
fingerpeg til HTK’s politikere om at der også foregår noget her i udkanten af 
kommunen. Resultatet af valget medførte i øvrigt at Landsbylaugets tidligere 
formand opnåede valg til byrådet ligesom et nuværende bestyrelsesmedlem 
også blev valgt ind i byrådet. 
 
Fjernvarme Vest Fløng:  
Som det er tydeligt for enhver, så er HTF i gang med at nedlægge 
fjernvarmerør i Fløng Vest. Forudsætningerne for at gå i gang med dette 
projekt var at: a)Anlægsoverslaget ikke overskrides med mere end 1,5 mio. kr., 
og b)Der forud for projektopstart skal være opnået minimum 60% tilslutning af 
det samlede varmebehov, svarende til en tilslutning på ca. 3.950 MWh. 
Endvidere bemærkes det, c) - at forsyning af villaveje først kan påbegyndes, 
når der er mindst 60% tilslutning på den pågældende vej. 
 
Landsbylauget har løbende fulgt dette projekt, og HTF har overfor 
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Landsbylauget oplyst at forudsætningerne for igangsættelse er opfyldt. 
Hvilken myndighed der kontrollerer, og har godkendt dette er ukendt, men 
mon ikke der er en revision hos HTF eller kommunen der sikre dette.  
 
Vejbesigtigelse: 
Landsbylauget anmodede HTK om en vejbesigtigelse i forb. m. trafikken på 
Vesterled, og trafiksituationen i Marbjerg. Denne besigtigelse fandt sted den 
19.april 2013, og Landsbylauget deltog. Udbyttet var dog noget magert, idet 
HTK kun tilbød at iværksætte en trafiktælling i Marbjerg, som først lige er 
udført efter at Landsbylauget rykkede herfor. Landsbylauget har også forsøgt 
at blive repræsenteret i Trafiksikkerhedsudvalget, med det lod sig desværre 
ikke gøre, da HTK kun tillader ét medlem fra samtlige Landsbylaug, og i øvrigt 
har en besynderlig udvælgelsesprocedure. Det er dog glædeligt at vore 
henvendelser til HTK vedr. fremtidige lokale vejprojekter er blevet inkluderet i 
kommunalplanen for 2014. 
 
Fløngskoven: 
Den 18. juni 2013 vedtog byrådet at der skulle rejses en 11ha stor skov nord for 
Nørreled i Fløng. HTK udskrev en navne konkurrence og ved en event den 2. 
oktober plantede borgmester Michael Ziegler det første træ og afslørede navnet 
”Fløngskoven”, ved denne lejlighed oplyste Landsbylauget at vi ville donere ét 
træ pr. medlem til den kommende skov.  
 
Ved et borgermøde i Fløng Forsamlingshus den 12-11-2013, tilbød 
Landsbylaugets repræsentant at en nydannet ”Skovgruppe” forankres i 
Landsbylauget. Landsbylauget udarbejdede og husstandsomdelte en brochure 
om Fløngskoven, der opfordrede til køb af træer og proceduren herfor. Og der 
blev søgt fonde og virksomhedsbidrag.  
 
Landsbylauget har løbende fulgt op på dette projekt, og deltaget i yderligere 
møder med HTK og Folkeskoven.dk. Resultatet heraf blev, at skoven kunne 
åbnes søndag den 4. maj 2014 med tilstedeværelse af EU klimakommissær 
Connie Hedegaard og borgmester Michael Ziegler. 
 
Indbrud i Fløng: 
I efteråret 2013 blev Fløng hjemsøgt af en del indbrud. I den forbindelse var der 
en del borgere der fandt ud af at Landsbylaugets facebook-gruppe var det 
ideelle forum for videregivelse af advarsler når disse hændelser fandt sted. Det 
resulterede i at vor fb gruppe voksede fra knap 200 medlemmer til nuværende 
ca. 475 medlemmer. Vi ser så også gerne at disse fb medlemmer bliver fuld-
gyldige medlemmer af Landsbylauget. I øvrigt vil Landsbylauget anbefale at 
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man tilmelder sig NABOHJÆLP. 
 
Sankt Hans fest: 
Den årlige Sankt Hans fest ved gadekæret bliver nu med deltagelse af 
Landsbylauget. På møde den 12. februar 2014 blev opgaverne fordelt mellem 
FHI, Cafeen, Fløngklubben og Landsbylauget. Dette skulle bevirke at 
afholdelse af denne traditionsrige fest er sikret i årene fremover. Ligeledes 
giver det mulighed for at opløfte festen til en egentlig Fløng-Byfest på længere 
sigt. Et eventuelt overskud ved denne begivenhed vil Landsbylauget bruge til 
køb af træer til Fløngskoven. 
 
Vision Fløng: 
Formanden deltog i et møde på rådhuset mandag den 24. marts 2014, hvor 
gruppen bag Vision Fløng, havde lejlighed til at præsentere projektet for 
Borgmester Michael Ziegler, udvalgsformand Merethe Scheelsbeck samt HTK’s 
administration. Projektet blev positivt modtaget, og det lover godt for en 
realisering af projektet. 
 
Øvrige mindre sager: 
Ud over de nævnte sager, så har Landsbylauget i perioden været involveret i 
og behandlet følgende sager: 
 
i. Støj fra skydebanen Et medlem klagede over støj fra Skydebane Vest. Vi 
undersøgte reglerne for anvendelse af skydebanen samt åbningstiderne. 
 
ii. Kæmpevindmøller i Slæggerup. Af hensyn til beboerne i Marbjerg, 
fulgte og støttede vi protesterne om kæmpe-vindmøller i Slæggerup. Deltog 
også i borgermøde med Roskildes borgmester i Gundsø. Projektet blev i øvrigt 
taget af bordet. 
 
iii. Hjertestartere i Fløng. Et medlem ønske Landsbylauget skulle medvirke 
til (være fadder for) opsætning af en hjertestarter i Fløng. ”Det påhviler 
fadder/foreningen at dække udgifter til forsikring, opsætning af varmeskab 
samt el udgifter til opvarmning/køling af skab”. Landsbylauget kunne ikke 
opfylde disse forpligtigelser. 
 
Placering af startere: 
• Hedehusene Bibliotek, Hovedgaden 516 
• Hedehusene Fritidscenter, Hovedgaden 371B 
• HIC Tennisklub, Hovedgaden 371A 
• Fløng Svømmehal, Fløng Byvej 24 



 

 
 

Side 5 af 9 
 

C:\Documents and Settings\Rosenlind\Dokumenter\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20140514_GF_REFERAT.doc 

Landsbylauget Landsbylauget Landsbylauget Landsbylauget ———— Fløng Sogn Fløng Sogn Fløng Sogn Fløng Sogn    
 

 

Soderup Soderup Soderup Soderup ———— Marbjerg  Marbjerg  Marbjerg  Marbjerg ———— Ny Fløng  Ny Fløng  Ny Fløng  Ny Fløng ———— Fløng Fløng Fløng Fløng    

• HIC Hedehushallen, Charlottegårdsvej 4 
• HIC Idrætshal, Stenbuen 34 
 
Beredskabsforbundet 
Hedelykken 1 
2640 Hedehusene 
Tilgængelig døgnet rundt 
 
iv. Møder med Agendarådet (Observatørstatus).Landsbylauget har også 
deltaget i møder med Agendarådet på rådhuset. Der er nu i byrådet vedtaget at 
Landsbylaugene kan være repræsenteret med 2 deltagere i Agendarådet. 
Hvordan disse udvælges er p.t. ukendt.  
 
v. Møde med Preben Overgård, Flønghuset.(Generel information). 
Landsbylauget fik en generel information om Flønghusets daglige drift og 
integreringen i byen. Der er p.t. 14 elever i alderen 6 – 14 år. 
 
vi. Bus 116, rute- og køreplan. Ikke meget nyt. Ændret rute i forbindelse 
med fjernvarmeanlæg. Der er nu mulighed for at anvende FLEXtrafik. 
 
vii. Vejskilt til ”Fløng” (motorvejen/Hovedgaden). Landsbylaugets forslag 
afvist af HTK og vejdirektoratet. 
 
viii. Vejbelysning på Vesterled (motorvejsbroen). Som resultat af 
vejbesigtigelsen meddelte HTK at: Byrådet besluttede også at der ikke etableres 
vejbelysning på Vesterled på strækningen over motorvejen. 
 
ix. Bogskab ved Rema 1000. MEC har ønsket Landsbylaugets medvirke til 
opstilling af et bogskab ved Rema 1000. Der er publiceret opfordring på 
facebook til interesserede om at kontakte MEC. 
 
Som formand vil jeg hermed sige stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og 
for det store arbejde og engagement der er lagt i foreningen i året der gik. Og 
tak til de medlemmer der støtter foreningen og dens arbejde, samt for alle de 
positive anerkendelser der er foreningen til del. 
 
/Søren E. Sørensen, Formand 
 
Et medlem roste Landsbylauget for at søge indflydelse i Agendarådet.  
Ros til bestyrelsen for arbejdet med Fløngskoven. 
Et medlem spurgte om vi følger op på "afslag" overfor HTK. Og det gør vi. 
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Specielt vedrørende lys på motorvejsbroen.  
Et par fremmødte byrådsmedlemmer forklarede lidt om prioriteringer og 
borgernes ønskesedler. 
Lidt debat om støj fra motorvejen og skydebanen.  
Vision Fløng er ret høj oppe på byrådets områdeløft dagsorden.  
Der var enighed om at fjernvarmeværkets vejarbejde og orientering er meget 
mangelfuld, og så hvad angår vores busrute. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus.  

  

4 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 samt budget for 2014 til 
godkendelse 

 

Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2013, balancen pr. 31. december 2013 
samt budget for 2014. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt 
bestyrelsen.  
 
I regnskabsåret 2013 har udgifterne være på niveau med indtægterne – så årets 
overskud blev på 163 kroner. Udgifterne er primært begrundet i trykning og 
omdeling af foldere samt afholdelse af generalforsamling og politisk 
debatmøde. 
 
Medlemsstatus viste ultimo 2013: 128 stemmeberettigede medlemmer samt 2 
interessemedlemmer (2 grundejerforeninger der støtter op og betaler 
kontingent). Der er kommet 8 nye til siden nytår.  
 
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed. 

  

5 Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag til beslutning.  
 

6 Fastsættelse af kontingent. 

 Ikke aktuelt  
 

7 
A. Valg af formand for 2 år.  
B. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
C. Valg af op til 2 suppleanter for 2 år 

A Ikke aktuelt  
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B På valg var:  
Kenth Nelander og Tommy Rosenlind, der begge blev genvalgt.  
 

C På valg var: 
Pia Knudsen, der blev genvalg.  
Og som ny suppleant blev Anne Mette Elle, Fløng Byvej 11, valgt.  

 

8 A. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. 

A Ikke aktuelt 
 

9 Eventuelt 

 

TDC graver ned rundt om fløng - vi ved ikke hvad det drejer sig om. Der var 
ingen tilstedeværende der vidste dette. Bestyrelsen undersøger sagen. 
 
Fordeling af medlemmer - medlemmer i alle bydele, men flest i selve Fløng. 
 
Lidt om hundeskoven - den er ikke helt færdig. Ønsker om ekstra låge, lidt 
græsslåning og stier. Send gerne til bestyrelsen, så samler vi sammen og retter 
henvendelse til Driftsbyen.  
 
Fløngskoven – fejlagtig placering af bænk/borg midt på ko-marken og så er 
der et ønske om en naturlegeplads. 
 
Hjertestarter i Fløng, måske noget for kirken, f.eks. ved Sognets hus – vi retter 
henvendelse og forhører os. 
 
Mail modtaget vedr. Skydebanen: 
Jeg tænkte i øvrigt om jeg kan få en lille update omkring skydebanen. Jeg kan se at I har 
haft det på programmet før, så der må være andre end os der er meget generede af den?  
Det var meget slemt i søndags, hvor de skød uafbrudt til kl. 17. Jeg målte hvor højt 
skudene var på en simpel decibel-app på telefonen, og flere skud lå over 80 decibel! Kan 
det virkelig passe at de har tilladelse til det? Vi bor endda over 1 km væk i Marbjerg, så 
der må være andre der ligesom os ikke kan holde ud at have vinduer åbne når de skyder 
(vi måtte endda lukke de små udluftningsspjæld over vinduerne). Det var dog også 
ekstra slemt i søndags hvor vinden kom fra syd. 
Jeg håber jeg kan få lidt information om hvad I har prøvet at gøre, eller hvor jeg kan 
læse mere. 
Vi har tidligere behandlet sagen, og under vores referater fra 6. september 2012 
ligger bl.a. den tilladelse som kommunen har givet. Den skal naturligvis følges, 
og hvis det ikke sker bør man rette henvendelse til kommunen herom.  
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Generelt var der en god dialog og der fremkom gode ideen til det videre 
arbejde i bestyrelsen – dog skal vi altid have vores formålsparagraf for øje.   

  

 
BEMÆRKNING: Dirigenten er efterfølgende blevet opmærksom på at der efter 
generalforsamlingen er valgt for mange suppleanter jf. vedtægterne. Bestyrelsen opfordres til 
at drøfte denne situation på et forestående bestyrelsesmøde.  Vedtægtsovertrædelsens kan – 
jf. dens natur – godt accepteres og efterbevilges på næste generalforsamling.  
 
Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af:  
Søren E. Sørensen (valgt formand), Jeanette Ingemann, Kenth Nelander, Lars Sommer, Leif 
Bentsen og Tommy Rosenlind.  
 
Suppleanter: Pia Knudsen og Anne Mette Elle. 
 
Referent: Tommy Rosenlind 
 
Fløng, den 14/5 2014 
 
___________________________ 
Tommy Rosenlind 

 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Fløng, den      /        - 2014 
 
 

   

Søren E. Sørensen  Jeanette Ingemann 

   

Kenth Nelander  Lars Sommer 

   

Leif Bentsen  Brian Faxholm 
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Tommy Rosenlind   

 
 
 
Bilag – der også ligger på hjemmesiden: 
 
Præsentationen fra generalforsamlingen 
Præsentationen vedr. formandens beretning 
Regnskab 


