
 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20191021_Bestyrelsesmøde_61.docx  

1 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 61 

            21. oktober 2019 

19:00 – 21:30  

Engvadgård 

DELTAGERE: Søren, Jeppe, Pia, Lizzi , Anders og Tommy 

AFBUD: Jeanette, Brian, Rene, Anne Mette  

 

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 

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

c. Skovrådet (Tommy er medlem) 

d. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2019 

1. 2020 - Tovholder 

ii. Skovens tilstand 

1. Heste og hunde, Shelter, borde og bænke, Hærværk 

2. Skovens pleje 

e. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2020 – orientering v/Tommy 

f. Busdrift 116 + ny linje Trekroner 

g. Hjertestarter i Østfløng 

5. 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 

6. Eventuelt 

7. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    



 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20191021_Bestyrelsesmøde_61.docx  

2 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 Tommy tager referat. Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 Referat fra sidste møde blev godkendt åben  alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 

Gebyr på 49,- kroner/måned for MyShop indføres. Blev drøftet 

og besluttet at vi beholder ordningen, selv om det så kommer 

til at koste os lidt gebyrer, da op mod 90 pct. af 

indbetalingerne kommer via denne betaling. 

Status gennemgået. Medlemsliste udsendes. Anders og Jeppe 

prøver at se på lidt hverveideer. 

 

åben 

 Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i)    Generelt 

Ikke noget nyt - fortsat køres der meget stærkt, og der er 

ikke meget respekt fra bilisternes side ved blinklyset på 

Vesterled, selv om der står nogen og venter på at kommer 

over fodgængerovergangen. 

Der etableret to nye handicap p-pladser ved svømmehallen, 

og det undersøges om der ikke kan få lavet en også ved 

Flønghallen. Det følger vi lige op på hos Driftsbyen. Action 

Tommy.  

ii)    Rundkørsel 

Sagen ligger stadig til behandling i Driftsbyen, så ikke noget 

nyt.  

iii)    Ring 5 Syd 

Ikke rigtigt noget nyt, forundersøgelsen er fortsat i gang, selv 

om der er sket regeringsskifte.  

For os er sagen uændret, vi støtter fortsat en linjeføring ved 

ring-5, hvis der overhovedet skal lavet noget. 

Vi prøver at lave et skriv som kan sendes til de nye 

trafikordførere med opfordring til ikke at flytte rundt på 

eksisterende planlægning. Anders starter med udkast. 

åben 

 Alle 

     

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

deltage) Se også FASTE LINKS på vores referatside.  
 

  

 Intet nyt 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.  

Måske der kommer mere gang i den i fremtiden når man lytter 

de politiske signaler fra Christiansborg om klimadagsordnene 

og miljø.  

åben 

 Tommy 

     



 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20191021_Bestyrelsesmøde_61.docx  

3 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

4d Fløngskoven    

 

i)    Skovens dag 2020 – Tovholder? 

Vi prøver at spørger kommunen om de vil være med. Tommy 

spørger hos Parkafdelingen. 

        b)    Deltager HTK i 2020? 

Se ovenfor.  

ii)    Skovens tilstand 

a) heste og hunde, Shelter, borde- bænk, Hærværk 

Ikke noget nyt 

b) Skovens Pleje 

Nok snart ved at være tid til udtynding, så det kan være der 

pludselig kommer nogle og fælder træer. 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4e Byfest i Fløng    

 
i)    Byfest 2019, orientering Tommy 

Næste møde torsdag, ellers ikke noget nyt. 
åben  Tommy 

     

4f Busdrift 116    

 

Alternativ (201A) 

Driftsbyen har vist undersøgt det forkerte alternativ (Solrød-

Trekroner) og ikke som vi foreslog (Svogerslev-Trekroner). 

Dvs. alle de unge til gymnasierne i Roskilde er ikke talt med i 

trafikprognosen. Søren tager punktet med på næste møde i 

fællesforum og borgmestermødet i foråret 2020. Anders ridser 

sagen op overfor Søren. 

åben 

 alle 

     

4g Hjertestarter i Østfløng    

 
Opsat en på Hovmarken og en på vej på Fyrrevang. Vi lukker 

sagen i Landsbylaugets regi. Lukkes 
 Brian/ 

Tommy 

     

5 Diverse    

 

i)    Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Ikke noget nyt. Sagen lukkes.  

ii)    Facebook-gruppe 

Kører fornuftigt for tiden. Vi holder dog øje med hvem der 

beder om optagelse og at der ikke opslås rent kommercielle 

opslag. 

iii)    Fløng forsamlingshus – Begivenheder/reklame? 

Vi fortsætter som hidtil. 

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

Vi har ikke hørt mere om sagen, så vi afventer fortsat udspil 

fra HTK. 

v)    Veteranbane-klubben 

Hvis vi skal være aktivt med til noget, skal det aftales nærmere 

i bestyrelsen, men lidt reklame for arrangementer på vores 

Facebook side vil nok kunne lade sig gøre. Men vi vil se oplæg 

før vi træffer endelig beslutning. 

åben 

 alle 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

6 Eventuelt    

 

Klubben starter op på planlægning af Sct. Hans, og håber på 

lidt frivillige der kan hjælpe. 

Også fortsat gang i “graffiti” projektet, forventer at der sker 

noget i løbet af foråret. 

Der er kigget lidt på kommunens budgetforslag, og der er ikke 

identificeret nogle specifikke forslag der “rammer” Fløng. 

Vi må holde lidt øje med om der er “skjulte” planer for Fløng 

Skole - der afvises mange fra Hedehusene, selv om der kunne 

udvide med 3. spor inden for de fysiske rammer. 

åben 

 alle 

     

7 Fastlæggelse af næste møde    

 

Næste møde tirsdag den 10/12 - 2019 19:00 forhåbentlig i 

Forsamlingshuset som en julefrokost kombination (Søren 

undersøger om det er en mulighed) 

 
 Alle 

 
/02NOV2019/referent: Tommy  

 

 

 


