
 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20190819_Bestyrelsesmøde_60.docx  

1 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 60 

              19. august 2019 

19:00 – 21:30  

Engvadgård 

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

AFBUD: Jeanette, Lizzi 

 

Dagsorden:  

 
1. Valg af referent 

2. Opfølgning på referater (GF 2019) 

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. Vejbesigtigelse 2019 

1. Det videre forløb 

v. Kommunens serviceordning for private fællesveje. Se evt. Link. 

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

c. Skovrådet (Tommy er medlem) 

d. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2019 

1. Evaluering af skovens dag 2019 

2. 2020? 

ii. Skovens tilstand 

1. Heste og hunde 

2. Shelter, borde og bænke 

3. Hærværk 

e. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2019 – orientering v/Tommy 

ii. Evaluering 2019 

f. Busdrift 116 + ny linje Trekroner 

g. Hjertestarter i Østfløng 

5. Generalforsamling 2019 

6. Diverse 

a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning 

b. Facebookgruppen 

c. Fløng Forsamlingshus – Begivenheder/reklame? 

d. Ældreboliger i Fløng- Borgermøde (møde hos borgmester) 

e. Veteranbane-klubben 

7. Eventuelt 

8. 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. Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 

Konstituering med Jeanette som næstformand og Tommy som 

kasserer. Søren blev direkte genvalgt som formand. 

Ellers ingen bemærkninger. Referatet fra generalforsamling 

blev underskrevet af bestyrelsen. 

åben 

 alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 
Status afgivet jf nedenfor (der mangler lige de seneste 

indmeldinger). Ingen bemærkninger i øvrigt. 
åben  Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i)    Generelt 

Igen i år noget opslag på FB vedrørende krydset Fløng Byvej / 

Vesterled og skolestart. Lidt forvirring om hvordan man 

fortsætter ad Fløng Byvej mod skolen. Måske opmåling med 

delt cykel- og gangsti. Vi kan tage det med overfor kommunen 

ved lejlighed.  

Også stolperne ved enden af Fløng Byvej er ofte fjernet. Skal 

også drøftes med Driftsbyen. 

Hastigheden på vejen er også ofte alt forhøj - noget 

hastighedsnedsættelse vil være på sin plads. Blomsterkummer, 

30 km/t begrænsning eller lignende. Skal også drøftes med 

kommunen. 

Ved Rema holder der ofte biler parkeret på Hedevej, selv om 

det faktisk er forbudt på grund af vejens bredde og dobbelt 

optrukne linjer. Måske en gul stribe på kantstene langt Rema, 

kan også drøftes med kommunen.  

ii)    Rundkørsel 

Kommunen er åbenbart i gang med at revurdere om 

rundkørslen skal bygges om, så vi skal lige følge op på både 

den administrative og politiske del af sagen.  

iii)    Ring 5 Syd 

Ikke noget relevant nyt, og vi holder os foreløbigt neutral i 

forhold til protestbevægelsen. 

iv)    Vejbesigtigelse 2019 

         1)    Det videre forløb 

Vores rundkørsel var med, men ellers havde vi ikke noget med.  

v)    Kommunens serviceordning for private fællesveje. Se evt. 

Link. 

Der er ingen ændringer, så snerydningen kan fortsætte 

uændret.  

åben 

 Alle 

     

https://dagsordener.htk.dk/vis/pdf/dagsordenpunkt/ec673fb2-4644-45f3-bf66-65722da7c4a0?redirectDirectlyToPdf=false
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

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

deltage) Se også FASTE LINKS på vores referatside.  
 

  

 
Vi har ikke bemærket noget nyt, bortset fra at der så holdes 

Naturens Dag i Hakkemosen 
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.  

Ellers Ikke noget nyt, næste møde afholdes i oktober, hvor 

Tommy deltager.  

åben 

 Tommy 

     

4d Fløngskoven    

 

i)    Skovens dag 2019 

       a)    Evaluering af skovens dag 2019 

Ros med forbehold for at det var lidt skrabet i forhold til 

tidligere. Men eller gik det godt og vi fik god hjælp fra driftsbyen 

med telte, grill og bænke. 

        b)    2020? 

Stemning for at gentage igen næste år, og så få startet tidligt 

og nedsat en egentlig arbejdsgruppe, der kan være tovholder.  

ii)    Skovens tilstand 

        a)    heste og hunde 

Fortsat ridning rundt om skoven, selv om der er skilte, og ofte 

løse hunde. 

         b)    Shelter, borde- bænke 

Desværre kan de ikke stå i fred men bliver ødelagt eller brændt 

af. Vi har ingen løsning på denne udfordring. Seneste hændelse 

var ikke relateret til lokale unge.  

         c)    Hærværk 

Se ovenfor. 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4e Byfest i Fløng    

 

i)    Byfest 2019, orientering Tommy 

Gik godt og det var et bedre arrangement på den nye placering, 

og det er besluttet at vi holder samme koncept den 20. juni 

2020. 

ii)    Evaluering 2019 

Se Byfestens hjemmeside for referat - link. 

åben 

 Tommy 

     

4f Busdrift 116    

 

Kommunen har opgivet at få rute 220 (Solrød-Trekroner) - 

men det var ikke den rute vi havde forslået forlænget (201A 

Svogerslev - Trekroner). Måske vi skal gentage forslaget 

overfor kommunen ved lejlighed, det kan være de kan se på 

vores forslag igen. 

åben 

 alle 

     

4g Hjertestarter i Østfløng    

https://floenglaug.dk/byfest/index.html
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 
Et par grundejerforeninger er igen med at få etableret 

hjertestartere i det østlige Fløng, så vi lukker sagen. Lukkes 
 Brian/ 

Tommy 

     

5 Generalforsamling 2019    

 Referatet underskrevet Lukkes  Alle 

     

6 Diverse    

 

i)    Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Ikke noget nyt. 

ii)    Facebook-gruppe 

Vi sletter salgsopslag, og fra private. Kun vi selv har lov til 

dette. 

iii)    Fløng forsamlingshus – Begivenheder/reklame? 

Vi skal lige overveje hvor meget vi skal slå op. 

iv)    Ældreboliger i Fløng- Borgermøde (møde hos borgmester) 

Nyt forslag fra kommunen, med en ny placering, er under 

udarbejdelse. Evt. projekt bliver helt i privat regi med salg af 

jorden, som kommunen ejer. Vi hører nok nærmere. 

v)    Veteranbane-klubben 

Fint at vi var med til at lave arrangement, men vi skal være 

opmærksom på vores formålsparagraf og sikre at vi er enige 

om at gå med i aktiviteter og arrangementer. 

åben 

 alle 

     

7 Eventuelt    

 

Klubben holder også Sct. Hans i 2020 - og kan godt bruge 

frivillige. 

Graffiti hærværk på hegn ved boldbanen, måske kommune kan 

give det en gang hvis maling, så kan klubben bruge det til et 

graffitiarrangement for de unge. Jeppe og Pia koordinerer. 

Brandvej ved gadekæret, det er underligt at driftsbyen eller 

parkafdelingen ikke har reageret på henvendelserne, men nu 

er borgmesteren involveret, så vi må se hvad der sker og evt. 

følge op. 

åben 

 alle 

     

8 Fastlæggelse af næste møde    

 Mandag, den 21. oktober 2020 kl 19 i Engvadgård.    Alle 

 
/26AUG2019/referent: Tommy  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 


