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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 59 

                   9. april 2019 

19:00 – 21:00  

Sognets Hus 

DELTAGERE: Søren, Anne Mette, Lizzi, Anders og Tommy 

AFBUD: Jeppe, Pia, Jeanette, 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 

ii. Rundkørsel 

iii. Ring 5 Syd 

iv. Trafiksikkerhedsudvalgsmøde 11/4-2019 (Søren deltager) 

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

c. Skovrådet (Tommy er medlem) 

d. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2019 

1. Arrangeres i år af Landsbylauget 

2. Hvem-gør-hvad 

ii. Skovens tilstand 

1. Heste og hunde 

e. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2019 – orientering v/Tommy 

f. Busdrift 116 

g. Hjertestarter i Østfløng 

h. Generalforsamling 2019 

i. Facebookgruppen 

i. Fløng Forsamlingshus, politik herfor /reklame 

j. 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 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

     

2 Opfølgning på referater    

 
Referat fra bestyrelsesmøde #57 godkendt. #58 afventer 

næste møde. 
åben  alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 

Revideret årsregnskabet for 2018 gennemgået og 

underskrevet af bestyrelsen.  

Status på økonomi afgivet. 

åben 
 Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i) Generelt 

Ingen nye punkter 

 

ii)Rundkørsel 

Lidt polemik med for høj hastighed fra motorvejssiden og ind i 

rundkørsel. Kommer måske med på vejsyn igen. Alle uheld er 

simple vigepligtsheld. Vi følger sagen, men gør ikke noget p.t. 

 

iii)Ring 5 Syd 

http://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Nyhedsoversigt/I

nformationsannoncer/2019/Marts-19/Borgermoede-om-Ring-

5-Syd.aspx 

 

Vi er fortsat neutrale med hensyn til oprindelig 

arealreservationer ved den nuværende ring5, og støjmæssigt 

vil det ikke påvirke Fløng.  

 

Derimod er vi lodret imod evt. en mere vestlig placering, da 

det i den grad vil have betydning for især Marbjerg. 

Vi er flere der deltager i kommunens borgermøde den 29/4-

2019 kl. 19:00. 

 

Politikkere på besøg til event i forsamlingshuset den 25/4 med 

spisning. 

 

iv)Trafiksikkerhedsudvalget møde 11/4-2019 

Søren deltager. 

 

åben 

 Alle 

     

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

deltage) Se også FASTE LINKS på vores referatside.  
 

  

 
Nyt møde den 2/5 2019 - Søren kan jo ikke deltage, men 

dagsorden og referater modtages. 
åben  Søren 

     

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

vores referatside. 
 

  

 
Ny formand, men fortsat i gang med at se på muligheder for 

skovrejsning – Fløngskovens udvidelse er fortsat på planen, 
åben  Tommy 

http://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Nyhedsoversigt/Informationsannoncer/2019/Marts-19/Borgermoede-om-Ring-5-Syd.aspx
http://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Nyhedsoversigt/Informationsannoncer/2019/Marts-19/Borgermoede-om-Ring-5-Syd.aspx
http://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Nyhedsoversigt/Informationsannoncer/2019/Marts-19/Borgermoede-om-Ring-5-Syd.aspx
tel:27%2F4-2019
tel:11%2F4-2019
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

men noget længere ude i horisonten da jorden er privatejet 

og skal opkøbes.  

     

4d Fløngskoven    

 

i)Skovens dag 2019 

(a)Forestås af Landsbylauget 

Jf. Referat fra BM #58.  

 

(b)Detaljer skal udføres (Hvem gør hvad). 

Hjælpere fra klokke 9.00 til, at hjælpe med opsætning af 

telte, er meget velkomne. 

Tommy skal lige have lavet en plakat ret hurtigt, som kan 

sendes rundt til deltagere. 

 

ii)Skovens tilstand 

Al indhegning er fjernet. 

 

(a)heste og hunde 

Det er fortsat en udfordring. 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4e Byfest i Fløng    

 

(1) Byfest 2019, orientering Tommy 

(2)http://floenglaug.dk/byfest/20190314_BYFEST_26.pdf 

Planlægning er i fuld gang, næste møde er aftalt til den 7/5. 

åben 
 Tommy 

     

4f Busdrift 116    

 

Nye køreplaner træder i kraft den 14/4-2019. Opslag på 

Facebook med link til kommunens nyhedsbrev. 

Vi må lige holde øje med om der bliver hængt rigtige 

køreplaner op – ellers må vi lave opfordring til at brugerne 

selv sætter noget op.  

Vi har ikke hørt noget nyt om undersøgelsen af busforbindelse 

til Trekroner 

åben 

 alle 

     

4g Hjertestarter i Østfløng    

 

Ikke tilslutning til at få en gratis via en indsamling. Og der er 

vist flere grundejerforeninger der overvejer selv at sætte op. I 

Landsbylauget afventer vi at se hvordan det udvikler sig, før 

vi beslutter om vi selv skal købe en til opsætning i Østfløng. 

åben 

 Brian/ 

Tommy 

     

4h Generalforsamling 2019    

 

Afholdes 9/5 kl 19-21 + konstituerende.  

Indbydelse på mail til medlemmerne - action Tommy. 

På valg:  

Søren - genopstiller 

Jeanette ?, Anne Mette - genopstiller, Brian ?, Lizzi - 

genopstiller, Peter ?, Allan ? - Tommy spørger hvem der 

genopstiller.  

PowerPoint: Tommy 

Beretning: Søren 

åben 

 Anne-

Mette/ 

Søren/ 

Jeppe 

http://floenglaug.dk/byfest/20190314_BYFEST_26.pdf
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Regnskab: Tommy 

Gæsten: Anders – ca. 30 min. - Fløng i Front.  

Booking - er på plads, forventer ca. 40 deltagere + 

bestyrelsen. Kaffe og te, boller og kage, øl og vand. 

     

4i Facebookgruppen    

 

Vi holder løbende øje og sletter fortsat efter admins egen 

vurdering 

Der var enighed om at vi har fundet en fin balance med 

relevante begivenheder der opslås for Fløng Forsamlingshus.  

åben 

 alle 

     

4j Ældreboliger i Fløng, borgermøde    

 
Ligger i kommunens administration, vi har ikke hørt noget 

mere. Vi afventer. 
Åben  alle 

     

5 Eventuelt    

 

Vi holder lige øje med vandværkets generalforsamling. 

Www.flongvand.dk 

Efterfølgende offentliggjort at den afholdes 30/4.  

åben 
 alle 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 

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

forsamlingshuset – Action: Søren booker plads.  

I umiddelbar forlængelse heraf afholdes konstituerende 

bestyrelsesmøde (#60) 

 

 Alle 

 
/12APR2019/referent: Tommy  

 

 

 

http://www.flongvand.dk/

