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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 38 

19. november 2015 

18:30 – 21:30  

Fløng Forsamlingshus 

DELTAGERE: Anne Mette, Jeanette, Søren, Kenth, Brian og Tommy 

AFBUD: Lars og Pia 

 
Dagsorden jf. forretningsorden:  
 

1. Valg af referent 

2. Opfølgning på referater 

3. Status på regnskabet og medlemsstatus 

4. Behandling af sager til beslutning 

     a. Trafikproblemer i Fløng Sogn 

          1. Næste møde med borgmesteren 

          2. Vejændring i Marbjerg. 

          3. Stationsforpladsen. 

     b. Deltagelse i Agendarådsmøder, 

          1. Ny repræsentant fra Landsbylaugene 

     c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

          1. Tommy? (har deltaget som observatør). 

          2. Fløngskoven 

               1. Skovens dag 1. maj. 2016. 

               2. Skovens pleje 

     d. Byfest i Fløng 

          1. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

          2. Hvad kan vi deltage med? 

     e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM den 9. februar  2016 i Sengeløse. 

     f. BedreBolig - tilskud til energirenoveringer ... Møde med HTK og grundejerforeningerne i 
Fløng. 

     g. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – høring 

     h. Diverse 

          1. Sankt Hans fest i Fløng 2015/2016. 

          2. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning. 

          3. Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, evaluering. 

          4. Facebook gruppe – debattone og indhold, vores holdning til reklamer. 

          5. Borgermøde om ” Din idé kan forme fremtidens by”. Rapport fra HTK ikke udsendt. 



 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20151119_Bestyrelsesmøde_38.docx  

2 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

          6. Landsbylaugets person-repræsentation i diverse udvalg, råd, fora og aktiviteter. 

               (Der må være et minimum af commitment og kvalitet, når vi deltager i disse fora, 

               derfor må vi aftale dette mere præcist, og allokere personer der har den fornødne 

               tid og engagement til at deltage). 

5. Eventuelt: 

6. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead
-line 

Ansvar
-lig 

     

1 Valg af referent    

 
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere nævnt 
via Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er. 

Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 
BM37 godkendt. Det bemærkes at det var lovet at der blev 
udsendt medlemslister – det sker så med dette referat.  

Lukket 
 Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 Regnskabet gennemgået og medlemsantal er nu på 130. Lukket  Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

i. Næste møde med borgmesteren. 

Fastsat til 3/3-2016 fællesmøde med Landsbylaugets 
samarbejdsforum. Formøde 9/2 i Sengeløse, vi ser hvem der 

skal tages med sammen med Søren - aftales på næste BM 
møde. 

 
ii. Vejændring i Marbjerg.  

Ikke hørt noget nyt. Kommunen har udspil med indkaldelse til 
møde. Vi aftalte sidst at vi selv skulle lave et forslag. Action 
Søren og Tommy. 

 
iii. Stationsforpladsen 

Vi overvejer at komme med høringssvar når den tid kommer - 
bl.a. Uhensigtsmæssigt med kiss-and-ride planer og cykelsti. 

Åben  Søren 

/Tommy 

/Anne 

Mette 

4.b 

Deltagelse i Agendarådsmøder    

i. Ny repræsentant fra Landsbylaugene 

Torben fra Reerslev indtræder i stedet for Lars. Der er møde i 
aften (19/11) 

Åben  Lars  

4.c Deltagelse i Skovrådsmøder    
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1. Tommy? (har deltaget som observatør) 

Vi afventer hvem der indstilles via Agendarådet. Hvis vi bliver 
tilbudt pladsen stiller vi op. [Tommy er efterfølgende blevet 
valgt som fællerepræsentant for landsbylaugene i kommune]. 

 

2. Fløngskoven 

i. Skovens dag 1. maj. 2016. 

GNT har formegentlig ikke haft held til at få midler med fra 
Friluftsrådet. Vi skriver lige og hører om hvordan det går med 
sposortavlen i skoven. Action Tommy. 

 

Vi har i indvilliget i at vi står for forplejning (kaffe og evt. 

Noget spisning) - da dette var en stor opgave som kommunen 
ikke kan løfte. Vi må se om cafeen eller Fru Jensen vil være 
med afhængigt af hvilke niveau vi vælger at lægge os på. 
Afventer senere møde. 

 

ii. Skovens pleje 

Ingen bemærkninger. Hundeskoven er en stor succes, og har 

lidt opmærksomhed fra driftsbyens side. 

Åben  Lars 

/Tommy 

/Søren 

4.d 

Byfest i Fløng    

1. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

Vi tiltræder fuldt ud de modydelser som Rema har bedt om 
for at støtte byfesten (primært brug af vores logo og navn i 
annoncer og reklamer). 

Lidt orientering om forløbet.  

2. Hvad kan vi deltage med? 

Vi deltager med arbejdskraft og overvejer at støtte med et 
kontant beløb. Overvejes til næste møde.  

Åben  Tommy 

4.e 
Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

Næste møde aftalt til 9/2-2016. Se 4.a.1 Lukket  Søren 

4.f 

BedreBolig - tilskud til energirenoveringer ... Møde med HTK 
og grundejerforeningerne i Fløng 

 
  

Fint men svagt besøgt møde i forsamlingshuset med HTK hvor 
Tommy deltog - ikke noget yderligere at bemærke, men ikke 
nogen positiv oplevelse fra dem vi har hørt har haft fat i 
konsulenterne. 

Søren og Brian deltog i indledende orienteringsmøde i 
byrådssalen.  

Lukket  Tommy 

4.g 

Udstykning ved Fagerbo/Bækstien - høring    

Ikke noget nyt om høring endnu. Vi afventer. Åben  Tommy 

/Søren 

4.h 

Diverse    

i. Sankt Hans fest i Fløng 2015/2016 . 

Vi meddeler af vi ikke ønsker at deltage i Sankt Hans festen, 
men vi lægger vores kræfter i at bidrage til byfesten. 

 

Åben  Søren 

/Tommy 

/Alle 
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ii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 
beslutning. 

Vi mangler noget udmelding fra HTK vedrørende 
godkendelsen. Vi afventer.  

 
iii. Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, 

evaluering.  

Intet nyt om dette. 

 
iv. Facebook gruppe – debattone og indhold, vores holdning 
til reklamer.  

Intet nyt, men vi må være lidt bedre til at kommenterer så 

indlæg rykker op. Vi kan desuden ikke rigtigt nå at få 
arrangereret en møde om EU afstemningen 3/12, så den 
bliver ikke til noget. 

 
v. Borgermøde om ” Din idé kan forme fremtidens by” 
Rapport fra HTK udsendt. 

Vi har netop modtaget bearbejdet materiale fra HTK, indgår i 

kommende vækststrategi. 

 
vi. Landsbylaugets person-repræsentation i diverse udvalg, 
råd, fora og aktiviteter. 
(Der må være et minimum af commitment og kvalitet, når vi 
deltager i  
disse fora, derfor må vi aftale dette mere præcist, og allokere 
personer der har den fornødne tid og engagement til at 
deltage). 

Tommy er efter dette bestyrelsesmøde valgt ind i Skovrådet. 
Repræsentant for Reerslev er valgt til Agenda21 rådet. Så 
Lars er hermed fritaget for sine forpligtelser i den henseende.  

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 

Fibernet - er ikke p.t. en mulighed i østlige Fløng. 

 

Identifikation af steder hvor der mangler en offentlig 
skraldespand, fx ved busstop eller flere i hundeskoven. Action 
Tommy. 

 

Affaldssortering, hvornår kan vi forvente at indføre dette her i 
HTK. Ikke rigtigt nogen afgørelse endnu, men er vist på 
Agendarådet dagsorden og hos byråd. Der er tale om 
lovgivning, så på et tidspunkt bliver det også indført her i 
HTK. 

 

Vi skal lige huske at få rapport fra parkafdelingen om 
projektarbejde vedrørende parker og borgere somskal sætte i 
gang i foråret. 

 

Vi skal lige følge op på om vi har en opgave vedrørende 

Lukket 
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fårholderlaug jf mødet om Møllebakken. 

 

Indbrud, vi skal forsat være opmærksom, og vi giver 
information videre til vores kontakt hos Vestegnens politi når 
der kommer noget op vi bliver opmærksom på. 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 7. Jan 2016 kl 19:30 i Engvadgård / Flønghytten    Alle 

 
/2DEC2015/referent: Tommy  

  

 

 
 


