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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 31 

10. september 2014 

19.30 – 21:15  

Flønghytten 

DELTAGERE: Brian, Lars, Kenth, Søren E, Leif, Jeanette og Tommy 

AFBUD: Pia, Anne Mette 

 

Dagsorden jf. forretningsorden:  

 

 

Dagsorden: 

1) Valg af referent 

2) Opfølgning på referater 

3) Status på regnskabet og medlemsstatus 

4) Behandling af sager til beslutning 

     a) Opfølgning at trafikproblemerne efter vejbesigtigelsen 2013. 

     b) Sammensætning at Trafiksikkerhedsudvalget 2014-2017. 

          (Svar fra borgmesteren) 

     c) Samarbejde med øvrige landsbylaug? 

     d) Deltagelse i Agendarådsmøder (Rådets sammensætning). 

     e) Fjernvarme, Vest Fløng. 

     f) Fløngskoven 

          i. Orientering fra Skovudvalg 

          ii.Status på køb at træer (GTN) 

          iii. Pleje af skoven 

          iv. Hundeskov 

          v.Shelter tilstand 

     g) Udvalg 

     h) Sankt Hans fest i Fløng 

     i) Byfest i Fløng 

     j) Vision Fløng, 

     k) Skydebane støjgener 

     l)  Facebook – Gruppe/side 

5) Eventuelt 

6) Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 Tommy tager referat   Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    
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 Nr. 30 godkendt - referat fra GF tages med på næste møde. Lukket  Søren 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 

Underskud som følge af ingen opkrævning i år. 13 nye 

medlemmer siden nytår. Gemmer p.t. 210 kroner som er 

doneret fra medlemmer til fælles indkøb af træer - forventer 

at indkøb sammen med Friluftsrådets tilskud på 2.000 stk 
træer. 

Lukket 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Opfølgning at trafikproblemerne efter vejbesigtigelsen 2013    

Vi rykker for trafiktælling i Marbjerg - action Tommy. 

Hastigheden på Vesterled nedsat til 50 km - Jeanette har 

forespørgsel hos HTK. 

Føler mangler på DSV lyskurv - Jeanette tager det med. 

Måske en mulighed for dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af 

motorvejsbroen - ide til senere. 

Bump i vores rundkørsel, så farten ind i rundkørslen sænkes - 
ide til senere. 

Motions sti rundt om Fløng, overvejes igen, men HTK har 

tidligere afvist dette, da man ikke vil have cykler på de 

overordnet vejsystem. Måske som noget motionsrelateret, 

eller en anden dedikeret motionsrute som en del af Vision 
Fløng. 

Åben 

 Tommy 

 

Jeanette 

4.b 

Sammensætning at Trafiksikkerhedsudvalget 2014-

2017. (Svar fra borgmesteren) 
 

  

Vi er repræsenteret via de andre laugs repræsentanter, eller 

direkte via. 
Lukket 

 Søren 

4.c 

Kontakt til og evt. samarbejde med øvrige Landsbylaug?    

Vi er kommet rigtigt godt i gang og der er meget stor enighed 

om at det er et godt forum, der nok skal komme noget godt 
ud af. Se evt. Referater fra møderne på vores hjemmeside. 

Lukket 

 Søren 

4.d 

Deltagelse i Agendarådsmøder (Rådets sammensætning)    

Lars er en ud af to landsbylaugsrep. - den anden er fra 

Sengeløse, og så er der suppl fra Baldersbrønde og Reerslev. 

LINK: http://bit.ly/Zoh0Ej 

Lukket 

 Lars 

4.e 

Fjernvarme, Vest Fløng    

Der graves jo stadig - vi holder øje og må lave en besigtigelse 

eller indsamle kommentarer når de er færdige.  
Åben 

 Alle 

 

4.f 

Fløngskoven    

i. Orientering fra Skovudvalg 

Ingen aktuelle aktiviteter – vi afventer lige til efter nytår hvor 

salg af træer stopper – så skal der sendes bilag til 

Friluftsrådet, så vi kan få udbetalt vores støttebeløb. 

ii. Status på køb at træer (GTN) 

Åben 

 Tommy 

Kenth 

http://bit.ly/Zoh0Ej
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Fortsat knap 12.000 købte træer, hertil kommer vores 
afventende donation på 2.000 – evt. reduceret. 

iii. Pleje af skoven 

Henvendelse til Driftsbyen og vi har fået et svar om at planen 

følges jf. aftalen med entreprenøren. Se svaret som bilag til 

dette referat. 

Henvendelse vedrørende for smalle låger - tages op med HTK 

ved lejlighed, men i løbet af et par år fjernes låger og hegn, 

så skoven bliver åben. 

iv. Hundeskov 

Ekstra låge og bænk og sti er nu til alles tilfredshed.  

v. Shelter tilstand 

Desværre har der været lidt hærværk, og det vil nok ikke 

blive repareret lige med det samme af økonomiske årsager. 

4.g 

Udvalg    

Byfestudvalg skal nok med ved lejlighed når vi har overblik 

over deltagere, og så muligvis et legepladsudvalg. 
Åben   

4.h 
Sankt Hans fest i Fløng.    

Vi bør nok følge op på regnskabet Åben  Søren 

4.i 

Byfest i Fløng    

Indtil videre et par positive tilbagemeldinger, forventning om 

lidt mere respons når de forskellige foreninger har haft 

mulighed for at vende det internt i bestyrelserne. 

Åben 
 Søren 

Tommy 

4.j 

Vision Fløng    

Intet nyt. 
Lukket 

 Søren 

Jeanette 

4.k 

Skydebane støjgener    

HTK vil sørge for en ny støjberegning/måling, der kan danne 

baggrund for en genbehandling af tilladelsen. Vi må afvente 

dette. 

Åben 
 Søren 

4.l 

Facebook – Gruppe/side    

Vi lukke SIDEN ned og fortsætter alene med GRUPPEN.  

Link på hjemmesiden er flyttet til gruppen.  

Stadig opmærksom på hvem der lukkes ind og vi følger med i 

dialogen og sikre at ordensreglerne overholdes. 

Åben 

 Tommy 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

5.a 

Diverse    

Håndtering af sagen om Erling er der enighed om var i orden, 

og der er heller ikke kommet negative bemærkninger. 

 

Workshop vedr. fremtidens parcelhuskvarter - ikke rigtigt 

andre end os fra bestyrelsen har meldt positiv tilbage.  

 

Overvejelser om at deltage til frivillighedsdagen, og gøre lidt 

mere ud af lidt merchandise (kasketter, nøgleringe ...) 

 

Høring vedr. HTK Budget 2014 ff - frist 23/9 - må klares via 

mail. 

Lukket 

  

https://www.facebook.com/groups/113216422043497/
http://www.htk.dk/Politik/Budget-og-regnskab/Budget/Budget2014-2017.aspx
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6 Fastlæggelse af næste møde    

 

Torsdag den 27. november 2014 klokken 19:00 - 

Forsamlingshuset hvis de har plads – julefrokost /Søren 
booker.  

 

 Alle 

 
/16/SEP/2014/referent: Tommy  

  

Bilag pkt. 3:  
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Fløng den        /       -2014 
 
 

   

Søren E. Sørensen, formand  Jeanette Ingemann, næstformand 

   

Kenth Nelander  Lars Sommer 

   

Leif Bentsen  Brian Faxholm 

   

Anne Mette Elle  Tommy Rosenlind 

 


