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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 57 

             12. februar 2019 

19:00 – 21:30  

Engvadgård 

DELTAGERE: Pia, Søren, Anne Mette, Jeppe, Anders og Tommy 

AFBUD: Jeanette, Lizzi, Brian 

 

Dagsorden:  

 
1. Valg af referent 

2. Opfølgning på referater 

3. Status på regnskab og medlemmer 

4. Behandling af sager til beslutning 

a. Trafikproblemer i Fløng Sogn 

i. Generelt 

b. Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke deltage) 

c. Skovrådet (Tommy er medlem) 

d. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2019 

ii. Skovens tilstand 

e. Byfest i Fløng 

i. Dato 

f. Busdrift 116 

g. Hjertestarter i Østfløng 

h. Landsbyernes Samarbejdsforum 

i. Skydebanen – støjgener, nabohøring 

j. Facebookgruppen 

i. Fløng Forsamlingshus, politik herfor 

k. Udstykning Fagerbo/Bækstien 

l. Ældreboliger i Fløng, borgermøde 

5. Eventuelt 

6. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 Tommy tager referat. Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 Referat fra bestyrelsesmøde #56 godkendt. åben  alle 
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3 Status på regnskab og medlemmer    

 

Årsregnskabet for 2018 gennemgået.  

Revision gennemføres 17.ds. 

Aktuelt medlemsantal er 168. 

åben 
 Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 
Ikke nogen nye punkter fremkommet. Vi følger ring-5 

udviklingen, men det er jo noget med lange udsigter. 
åben  Alle 

     

4b 
Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke 

deltage) Se også FASTE LINKS på vores referatside.  
 

  

 

Nyt medlem i agendarådet er åbenbart en ny formand for 

Fløng Vandværk (Niels Bjerre). 

Agendarådet er medvirkende årsag til at skovens dag lokalt i 

HTK ikke kan fortsætte, da agendarådet ønsker at holde noget 

lignende i Hakkemosen. Vi må lige følge op via referater og 

hvad der komme frem fra på skovrådsmøde. Der var enighed 

om at vi skal følge op på hvorfor det lukker skovens dag. 

åben 

 Søren 

     

4c 
Skovrådet (Tommy er medlem) Se også FASTE LINKS på 

vores referatside. 
 

  

 
Møde den 11/3 2019 - hvor der skal vælges ny formand, da 

den gamle formand er fratrådt i utide. 
åben  Tommy 

     

4d Fløngskoven    

 

SKOVENS DAG. 

Jf. ovenfor under 4b, men vi giver os ikke så let, men vi prøver 

at lave den selv, søndag den 5. Maj 2019.  

Tilladelse søges hos HTK - action Tommy 

Kontakt til friluftsmennesker, liste findes lige frem - action 

Søren, Tommy 

Svar til HTK med oplysning om at vi ikke deltager i 

Hakkemosen, men vil forsøge at stable en lokal skovens dag 

på benene, og hører hvad HTK trods alt kan hjælpe med. 

Bemærk vi skal have styr på toiletforhold. 

SKOVENS TILSTAND. 

Ingen bemærkninger.  

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4e Byfest i Fløng    

 

Fastsat til 22/6-2019 - planer om fællesspisning for de 

frivillige mens musikken spiller. 

Planlægning er godt i gang, næste byfestmøde den 14/3. 

Vi skal nok også i år yde lidt sponsorstøtte.  

åben 

 Tommy 

     

4f Busdrift 116    

tel:22%2F6-2019
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Ikke noget nyt i den sag. Vi afventer Movia’s maj-køreplan, og 

om der er noget nyt i forhandlingerne med Roskilde kommune 

om forbindelse til Roskilde via Trekroner og Marbjerg.   

Måske vi skal skrive og forhøre om der er noget nyt i 

roskildeforbindelsen - action Anders. 

åben 

 alle 

     

4g Hjertestarter i Østfløng    

 

Vi prøver at se om vi kan få stablet en deltagelse på benene 

til Hjerteforeningens indsamlingsdag, hvor vi kan få en gratis 

hjertestarter. Action Tommy. 

Overveje undervisning og hjerteløberordningen som indslag 

på generalforsamlingen. 

åben 

 Brian/ 

Tommy 

     

4h Landsbyernes Samarbejdsforum    

 

I Reerslev Sognegård tirsdag den 5. februar 2019 

Referat lægges på hjemmesiden.  

Ikke noget at tilføje til referatet.  åben 

 Anne-

Mette/ 

Søren/ 

Jeppe 

     

4i Skydebanen – støjgener    

 Fortsat ikke noget nyt i dispensationssagen. Lukkes   

     

4j Facebookgruppen    

 

Vi følger fortsat tæt op, både med hensyn til grim tale og 

reklamer. 

Vi vil fortsat støtte initiativerne i forsamlingshuset med opslag 

et par gange når der er kulturelle indslag. 

åben 

 alle 

     

4k Udstykning Fagerbo/Bækstien    

 Ikke noget nyt. Lukkes   

     

4l Ældreboliger i Fløng, borgermøde    

 

Borgermødet om seniorboliger på det store grønne område 

blev helt klar afvist. Alternativet på de vestlige boldbaner 

undersøges nu af forvaltningen. 

Måske er der planer om at udvide de beskyttede boliger, men 

det bliver i så fald inden for hækken. Fremgår af byplanen. Pia 

følger op på dette.  

Åben 

 alle 

     

5 Eventuelt    

 

Vi har lånt “hjemmesideplads” til brugerbestyrelsen for Fløng 

Forsamlingshus (hvor Anne Mette og Tommy er medlemmer). 

Anders vil gerne lave et lille miniforedrag på 

generalforsamlingen vedrørende han initiativ med billeder mv, 

fra Fløng, kaldet Fløng Arkivet.  

åben 

 alle 
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6 Fastlæggelse af næste møde    

 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag 9/4 2019 kl. 19-22 i 

Engvadgård. 

Generalforsamling aftalt til torsdag 9/5 2019 kl. 19-21 i 

forsamlingshuset – Action: Søren booker plads.  

 

 Alle 

 
/17FEB2019/referent: Tommy  

 

 
Udkast til årsregnskab 2018 (revideret 17/2-2019).  

 


