
 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20160107_Bestyrelsesmøde_39.docx  

1 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 39 

7. januar 2016 

19:30 – 21:30  

Flønghytten 

DELTAGERE: Anne Mette, Jeanette, Pia, Lars, Søren, Kenth og Tommy 

AFBUD: Brian 

 
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 

i. Næste møde med borgmesteren  

ii. Vejændring i Marbjerg.   

iii. Stationsforpladsen 

b. Deltagelse i Agenda 21- Rådsmøder, 

i. Ny repræsentant fra Landsbylaugene. Referat. 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

i. Tommy er nyt medlem . Referat. 

ii. Fløngskoven 

1. Skovens dag 1. maj. 2016. 

2. Hvad kan vi deltage med? 

iii. Skovens tilstand 

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

ii. Hvad kan vi deltage med? 

iii. Beslutning om evt. konstant støtte til byfesten - herunder beløb. 

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

i. Hvad har vi af fælles problemer? Borgmestermøde 3.3.2016. 

f. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – høring? 

g. Diverse 

i. Sankt Hans fest i Fløng 2016. LL deltager ikke. 

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

iii. Fløng Messe i Forsamlingshuset marts 2016. Er den planlagt? 

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

1. bestyrelsens udtalelse vedrørende optagelse af medlemmer og deres 

tilhør til Fløng 

2. udpegelse af specifik medlemsgodkender alternativt retningslinjer 

herfor 

v. Kontakt til Vestegnens politi vedr. indbrud og hærværk. 

5. Eventuelt: 

6. Fastlæggelse af næste møde 

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Natur/Referat-Agendaraadet-19-november-2015.pdf
http://www2.htk.dk/Driftsbyen/Park/Sitecore/Skovr%C3%A5d/Referat_Skovr%C3%A5dsm%C3%B8de_24.09.2015.pdf
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

 

# 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    

 
BM38 godkendt. Samtidig blev referatet fra GF2015 formelt 

underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Lukket 

 Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 
Ikke-revideret årsafslutning på regnskabet gennemgået – jf. 
nedenfor - 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, Søren og Anne 
Mette deltager fra os i begge møder.  

 
ii. Vejændring i Marbjerg.  

Vi mangler fortsat at høre fra kommunen vedrørende Cowi 
forslaget - og vi skal også have genfremført forbindelse 
mellem rundkørslerne - der i øvrigt også fremgår af lokalplan 
(når vi lige genfinder link lægger vi det på referatsiden 
sammen med dette referat) for Trekroner Øst. Vi prøver at se 
om vi kan skrive et lille oplæg til realisering, der kan tages 
med i samarbejdsforum jf. ovenfor. 

 
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 Nielsen fra Reerslev er officielt indtrådt som 
repræsentant for Landsbylaugene i HTK. LINK 

Lukket  Lars  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

1. Tommy er officielt udpeget som repræsentant for 
Landsbylaugene i HTK. Næste møde er den 21/1-2016.  Og 

referater findes på kommunens hjemmeside under Skovrådet. 

2. Fløngskoven 

i. Skovens dag 1. maj. 2016. 

Åben  Tommy 

/Søren 

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Natur/Referat-Agendaraadet-19-november-2015.pdf
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Hvad kan vi deltage med? 

Ud over det lovede kaffe mv. ... så må vi lige overveje at 
sælge sodavand. Slikposer og flødeboller. Checke om der kan 
laves strøm. Tommy følger op på skovrådets møder og vender 
tilbage når planerne er mere specifikke. 

 

ii. Skovens tilstand 

Træerne er højere end ukrudt. Ikke hørt fra GTN 
(Folkeskoven) vedrørende tidligere mail om reklametavle mv. 
Tommy følger op. 

4.d 

Byfest i Fløng    

1. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

Vi har næste byfestmøde den 12/1-2016.  

2. Hvad kan vi deltage med? 

Evt. skaffe kor - kræver dog lidt scene af en vis størrelse. 

3. Kan vi overveje at støtte Byfesten med kontantbeløb – evt. 
et beløb pr. medlem – i alt niveau på 5.000. Der skal ikke 
være tale om underskudsgaranti på nogen måde, så derfor vil 
det være godt at støtte på forkant. 

Åben  Tommy 

/Søren 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

Næste møde aftalt til 9/2-2016. Se også 4.a.1 vedrørende 
trafik. Overveje om der skal laves fælles front med hensyn til 
fx Fibernet, Mobildækning mv. ? 

Åben  Søren 

/Anne 
Mette 

4.f 

Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – høring?    

Afventer høring – der er ikke lagt noget ud endnu. Lukket  Tommy 

/Brian 

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

/Søren 

4.g 

Diverse    

i. Sankt Hans fest i Fløng 2016. LL deltager ikke. 

Vi har meldt fra som frivillige. Alle kan dog individuelt være 
med ved henvendelse til Pia. 

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

Vi afventer stadig at høre fra kommunen vedrørende den nye 
tilladelse. 

iii. Fløng Messe i Forsamlingshuset marts 2016. Er den 

planlagt? 

Vi har ikke hørt noget - men vil gerne være med hvis det 
bliver til noget [Efterfølgende oplyst: ikke planlagt i 2016] 

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

1. Bestyrelsens udtalelse vedrørende optagelse af medlemmer 
og deres tilhør til Fløng 

Vi kører videre som vi plejer, og der er enighed om at der 
ikke lægges nogen geografiske eller tilhørsmæssige forhold 
ned over. 

Åben  Alle 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

2. Udpegelse af specifik medlemsgodkender alternativt 
retningslinjer herfor. 

Vi fortsætter vores kritiske tilgang til at godkende 
ansøgninger 

v. Kontakt til Vestegnens politi vedr. indbrud og hærværk. 

Vi har fortsat Kenth som kontakt til politiet, og der har været 
dialog vedrørende de seneste begivenheder her i Fløng. 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 

Styregruppe for Vision Fløng er ved at blive etableret, Pia er 
med for Engvadgård, vi deltager også med formanden som 
deltager. 

 

Overveje evt. demo af hjertestarter til GF 

 

"Reklamer" fra især Forsamlingshuset er tilladt i lighed med 
øvrige næsten-ikke-kommercielle arrangementer - da det er i 
lokalsamfundets interesse. 

Lukket 

  

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 Tirsdag den 8/3-2016 kl 1930-2200 i Flønghytten.   Alle 

 
/11JAN2016/referent: Tommy  

 

 
 


