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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

GENERALFORSAMLING 2018 
 
Afholdt 16. maj 2018 kl. 19:00 – 20:30 i Fløng Forsamlingshus 
 
Fremmødt var ca. 23 deltagere.  
 
Fra bestyrelsen var fremmødt:  
 
 Søren E. Sørensen, formand 
 Jeanette Ingemann, næstformand 
 Brian Faxholm 
 Kenth Nelander 
 Tommy Rosenlind, kasserer 
 Anne-Mette Elle 
 
DAGSORDEN (jf. vedtægterne): 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 samt budget for 2018 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.  

Bestyrelsen foreslår følgende ændring til foreningens vedtægter §7 - tilføjelse er 
markeret med rødt:  

§ 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.  

Vores motivering er, at det efterhånden er blevet både besværligt og bekosteligt 
at vi ikke har mulighed for at føre den daglige forretning elektronisk, og derfor 
ønsker vi at lette administrationen heraf, ved at have denne mulighed for 

http://www.floenglaug.dk/referat
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kassereren. 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen forslår uændret kontingent kroner 100 årligt 

7. a Valg af formand for 2 år.  

Ikke aktuelt i år. 

b Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

På valg er Tommy Rosenlind, der genopstiller samt Kenth Nelander, der ikke 
genopstiller 

c Valg af op til 1 suppleant.  

På valg er Pia Knudsen, der genopstiller 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.  

Ikke aktuelt i år 

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

 
 
REFERAT: 
 
Inden generalforsamlingen startede, bød vi velkommen til Fløng Sogn’s nye præst Annika 

Pedersen, der fortalte lidt om vejen, eller rettere omvejen, til præstegerningen.  
 
Desværre var der noget kludder i teknikken, så der var ikke muligt af understøtte 
generalforsamlingen med præsentation på storskærmen – præsentationerne, der skulle have 
været vist, ligger sammen med dette referat på vores hjemmeside. 
 

1 Valg af dirigent 

 

Formanden foreslog Tommy Rosenlind som dirigent og dette blev tiltrådt af 
generalforsamlingen.  
 
Dirigenten kunne konstatere at vedtægternes bestemmelser for at 
generalforsamlingen er lovlig – jf. §5 – er overholdt med indkaldelse både på 
mail til medlemmerne, via hjemmeside og på Facebook den 22. april 2018. 

  

2 Valg af to stemmetællere 

 Dirigenten udskød dette punkt til det evt. blev relevant.  

http://www.floenglaug.dk/index.html


 

 
 

Side 3 af 6 
 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20180516_GF_REFERAT.docx 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

  

3 Formandens beretning til godkendelse 

 

Formanden fremlagde sin beretning.  
 
Den foreligger i sin fulde ordlyd på hjemmesiden (link her).  
 
Beretningen blev godkendt.  

  

4 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 samt budget for 2018 til 
godkendelse 

 

Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2017, balancen pr. 31. december 2017 
samt budget for 2018. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt 
bestyrelsen.  
 
Regnskabet udviste et lille overskud på knap 3.700 kroner og en formue i alt på 
godt 14.600 kroner.  
 
De største udgiftsposter kan henføres til afholdelse af valgmøde til KV17, 
Skovens Dag samt generalforsamling og bestyrelsesmøder.   
 
Medlemsstatus viste ultimo 2017: 154 medlemmer heraf 2 interessemedlemmer 
(2 grundejerforeninger der støtter op og betaler kontingent).  
 
Et medlem tilkendegav at det var yderst positiv med den medlemsfremgang 
der har været i forhold til seneste år.  
 
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed. 

  

5 Indkomne forslag 

 

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes bestemmelse om 
tegningsregler, således at kassereren alene kan foretage daglige 
bankforretninger blev godkendt.  
 
Der var ikke indkommet andre forslag til beslutning.  

 

6 Fastsættelse af kontingent. 

 Bestyrelsen forslår at kontingent uændret fastsættes til kroner 100 årligt. 

http://www.floenglaug.dk/index.html
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Forslaget blev godkendt.  

 

7 
A. Valg af formand for 2 år.  
B. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
C. Valg af op til 1 suppleant for 2 år 

A Ikke aktuelt i år. 

B På valg var:  
Tommy Rosenlind, der genopstillede, samt Kenth Nelander, der ikke ønsker at 
genopstille.  
Blandt de fremmødte ønskede Anders Ebbesen og Jeppe Uldall at stille op til 
bestyrelsen, og dette blev modtaget med applaus, således at disse to nyvalgte 
sammen med genvalget betød at bestyrelsen nu er oppe på det maksimale antal 
jf. vedtægterne.  
Der var stor tak for indsatsen igennem en årrække til Kenth.   

C På valg var:  
Pia Knudsen, der genopstillede og blev genvalgt med applaus.  

 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. 

 Ikke aktuelt i år.    

 

9 Eventuelt 

 

Bestyrelsen orienterede om at der – på opfordring – arbejdes på at få sat en 
hjertestarter op i det østlige Fløng. Det tager nok lidt tid, da der skal findes 
samarbejde med en grundejerforening der har en placeringsmulighed med 
mulighed for strømforsyning, samt herefter findes en leverandør, søges 
fondsmidler og formegentligt ansøges om tilladelse hos kommunen. Det er 
bestyrelsens holdning at foreningen godt fremadrettet kan dække de årlige 
driftsudgifter og vedligeholdelse.  
 
På opfordring fra Engvadgård Fritidsklub, blev det nævnt at, hvis der nogle 
der har lyst til at hjælp med det pratiske vedrørende årets Sct. Hans aften ved 
gadekæret, så må de meget gerne melde sig til hos klubben.  
 
Med hensyn til vores Facebook side, som også blev omtalt i beretningen, så 
foretager administratorerne en hård håndhævelse af kommercielle opslag 
(virksomhedsreklamer) og upassende personangreb. Ellers er der næsten ingen 
begrænsninger i hvad der accepteres.  
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Der var lidt debat om problemet med løse hunde i Fløng Skoven, samt ridning 
på stien rundt om skoven – på trods af diverse ”forbudt-skilte”. Vi vil prøve 
med lidt opslag på relevante Facebook sider at gøre opmærksom på disse 
forbud.  
 
Et medlem med sæde i vores byråd bemærkede i relation til polemikken 
omkring budgetforslaget omhandlende fx Fløng Forsamlingshus, at vi alle 
skulle huske på at der i budgetprocessen fra administrationens side fremlægges 
alle mulige forslag, men at det i sidste ende er byrådet der beslutter hvilke der 
skal gennemføres. Dette glemmes ofte også at blive fremført når rygterne og 
snakken lokal går, også i vores lokale presse. 
 
Samme medlem kunne i øvrigt fortælle at der – som følge af nogle planer om 
bus-samarbejde med Greve – er forskellige forslag på vej i kommunen, som vi 
her i Fløng kunne have god interesse i af følge med i. Der blev nævnt at et 
forslag går ud på at lave bus-sluse på Soderupvej, hvilket der straks blev 
tilkendegivet massiv modstand imod fra hele salen, da der bestemt ikke er 
noget ønske om at få busdrift midt igennem Fløng, dels af hensyn til 
sikkerheden for vores børn, der i dag færdes trygt på veje og stier, og dels da 
det jo sikkert vil betyde af busbetjeningen i øst og vest bliver reduceres eller 
helt fjernes. Bestyrelsen vil følge op og holde øje med kommunens forslag.  
 
Endelig orienterede bestyrelsen om at vi iflg. Datatilsynets vejledning, med 
vores medlemskartotek og de oplysninger vi gemmer, er af den opfattelse af vi 
overholder reglerne Persondataforordningen (GDPR) der træder i kraft den 
25/5-2018. Vi har link til reglerne på vores hjemmeside. 

  

 
 
Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af:  
 
Søren E. Sørensen (valgt formand), Jeanette Ingemann, Brian Faxholm, Anne Mette Elle, 
Anders Vind Ebbesen, Jeppe Uldall Thomsen og Tommy Rosenlind.  
 
Suppleanter: Pia Knudsen og Lizzie Hansen. 
 
Revisor: Peter Møldrup 
 
Revisorsuppleant: Allan Madsen 

http://www.floenglaug.dk/index.html
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Fløng, den 18/5 2018 
 
___________________________ 
REFERENT: Tommy Rosenlind 

 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Fløng, den      /        - 2017 
 
 

   

Søren E. Sørensen, formand  Jeanette Ingemann, næstformand 

   

Anders Vind Ebbesen  Anne Mette Elle 

   

Brian Faxholm  Jeppe Uldall Thomsen 

 
 
 
 

  

Tommy Rosenlind   

 
 
 
 
Bilag – der ligger på hjemmesiden: 
 
Præsentationen fra generalforsamlingen 
Formandens beretning 
Regnskab 
 

http://www.floenglaug.dk/index.html

