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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 51 

              31. januar 2018 

19:00 – 21:00  

Engvadgård 

DELTAGERE: Søren, Anne Mette, Kenth, og Tommy 

AFBUD: Jeanette, Pia, Lizzi og 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 

b. Agenda 21- Rådsmøder, 

i. Næste møde 01/02-2018. 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

i. Skovrådet. (Tommy) 

ii. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2018     

2. Skovens tilstand    

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy. 

e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM 

i. Næste møde tirsdag den 6. februar i Fløng Forsamlingshus, - (Vi er vært 

denne gang). 

ii. Nyt punkt til dagsordenen: Bredbåndspulje i HTK´s landsbyer 

iii. Møde med borgmesteren 14. marts 2018 

f. ”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG”, 

i. Status – orientering - erfaring 

g. Diverse 

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

ii. Facebook-gruppe 

iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

iv. Ældreboliger i Fløng 

v. Fløng forsamlingshus 

vi. Bus 116 

vii. Legeplads i Marbjerg 

5. Eventuelt 

6. Fastlæggelse af næste møde 
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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 via 

Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er. 
Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 BM50 godkendt uden bemærkninger. Lukket  Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 
Udkast til årsregnskab 2017 blev gennemgået – og vi har p.t. 

158 medlemmer. Revision er endnu ikke foretaget.  
Lukket 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

Ingen bemærkninger  Lukket  Søren 

/Tommy 

4.b 

Agenda 21- Rådsmøder    

i. Næste møde 1/2-2018 

Søren gennemgik dagsorden, bl.a var der lidt om evt. 

nedgravning af højspændingskabler, der også omfatter vores 

her i Fløng. 

Referater mv. – link.  

Lukket  Søren  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

i. Skovrådet. (Tommy) 

Næste møde er planlagt til den 14/2, hvor bl.a. konstituering 

finder sted, efter udpegning af politiske medlemmer.  

Følg på HTK hjemmeside (link)  

ii.1. Fløngskoven 

ii.1. Skovens dag 2018 – Planlægning? 

Vi deltager naturligvis igen, og afventer blot at HTK tager 

initiativ. Vi skal lige passe lidt på budgettet.    

ii.2. Skovens tilstand   

Desværre lidt hærværk på shelter igen mv. Vi må foreslå 

Driftbyen mere holdbare borde/bænke, fx marmor/sten.  

Ridning rundtom skoven trods forbud.  

Hvad er det for et hus der er stillet op i skoven? - vi må 

spørge driftsbyen.   

Åben  Tommy 

/Søren 

4.d 

Byfest i Fløng    

i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy. 

Datoen for 2018 bliver 9. juni – arbejdsgruppen er i fuld 

gang. Muligvis bør vi støtte med et tilskud, men det kan 

Åben  Tommy 

/Søren 

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21.aspx
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

aftales nærmere, når vi ser hvordan det generelt går med 

sponsorbidrag / tilskud.   

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

i. Næste møde den 6/2 2018 i Fløng Forsamlingshus (vi er 

vært).  

Opstilling af kandidater til trafiksikkerhedsudvalget skal 

udpeges. Stadig m/k polemik. 

ii. Nyt punkt til dagsordenen: Bredbåndspulje i HTK´s 

landsbyer 

Der arbejdes på at få løftet dette op på kommunalt niveau. 

iii. Møde med borgmesteren aftalt til 14. marts 2018 

Åben  Søren 

/Anne 

Mette 

4.f 

”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG” (VISION FLØNG)    

i. Evaluering 

Mangler fortsat affaldsspande og borde/bænke. Vi må have fat 

i driftsbyen ved lejlighed. 

Lukket  Søren/ 

Pia 

/Tommy 

4.g 

Diverse    

i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Afventer fortsat kommunens aktion, men der skydes fortsat efter 

gamle regler.  
ii) Facebook-gruppe 

Ikke de store problemer p.t. vi følger forsat op. 
iii) Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

Var vist på byrådet i går - link? Vi lægger lige vores høringssvar, 

der ikke fremgik af byrådssalen, ud på hjemmesiden som bilag.  
iv) Ældreboliger i Fløng 

Ingen bemærkninger - punktet lukkes.  
v) Fløng forsamlingshus 

Der er ved at blive fundet ny forpagtning, da den nuværende 

stopper 1/6-2018. Forsamlingshuset er således ikke ved at lukke. 

Planlagte arragementer afholdes og nye modtaget naturligvis, 

blot med den nye forpagter.  

Generalforsamling afholdes 10/4-2018 19:00, hvor alle 

naturligvis er velkomne. 
vi) Bus 116 

Ikke noget nyt - sagen lukkes og kan tages op igen når der sker 

noget nyt. 
vii) Legeplads i Marbjerg 

Vi venter sådan lidt på at lokale borgere vender tilbage. 

Åben  Alle 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 
Forslag til vedtægtsændring – se nedenfor:  

-Gemmes til næste møde. Åben 
 Tommy 

/ Søren 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 16/4-2018 kl. 19-21 i 

Engvadgård.  
 

 Alle 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Generalforsamling planlægges afholdt 16/5-2018 kl. 19-20 i 

Fløng Forsamlingshus. Tommy booker krostuen.  

 
/04FEB2018/referent: Tommy  

 

 

Forslag til vedtægtsændring til GF 2018.  

 

Tilføjelse til §7 med grønt således:  

 

§ 7 Tegning og hæftelse: Landsbylauget forpligtes udadtil i overensstemmelse med 

bestyrelsesbeslutning ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med 

kassereren. En samlet bestyrelse kan via særskilt skriftligt dokument, dog afgive prokura til 

kassereren alene, således af denne kan varetage den daglige administration af bankforretninger 

f.eks. via Netbank eller lignende. En sådan afgivet prokura kan tilbagekaldes skriftligt overfor 

banken af blot ét af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmerne har ingen andel i Landsbylaugets 

formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for Landsbylaugets gæld eller underskud. Optagelse 

af gæld, udover hvad almindelig drift nødvendiggør i form af f.eks. leverandørkredit, kræver 

vedtagelse på generalforsamling. 

 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/prokura 

 

 
 
 
 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/prokura

