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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 63 

               6. februar 2020 

19:00 – 21:00  

Engvadgård 

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

AFBUD: Rene, Jeanette  

GÆST: Cecilie fra NaboVagt Facebook gruppen 

 

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) 

i. Ref. af møde 29/11-2019 

ii. Miljø og naturpuljen (Kr. 50.000,-) 

c. Skovrådet (Tommy er medlem) 

d. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2020 

1. HTK Driftsbyen med? 

ii. Skovens tilstand 

e. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2020 – orientering v/Tommy 

f. Busdrift 116 + ny linje Trekroner 

g. Hjertestarter i Østfløng 

5. Samarbejdsforum for Landsbylaug. 

a. Møde i Vridsløsemagle (Sengeløse sognegård) d. 25. februar 2020. 

b. Møde med borgmesteren d. 12. marts 2020. 

6. Indbrudsbølge i Fløng 

a. Politi 

b. Nabohjælp 

c. NaboVagt på vangerne 

7. Diverse 

a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning 

b. Facebookgruppen 

c. Ældreboliger i Fløng 

d. Veteranbane-klubben 

e. Sct. Hans 2020 – hjælp til Engvadgård 

8. Eventuelt 

9. 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    

 Referat fra sidste møde blev godkendt åben  alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 Årsregnskab og medlemsstatus afgivet. åben  Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

Generelt 

Vi venter stadig på forslag til Rundkørslen som vi er blevet 

lovet fra Driftsbyen. 

 

Vi skal være opmærksomme på at omlægningen af krydset 

ved Hovedgaden/Kallerup medfører at der bliver venstresving 

forbudt når man kommer fra Roskildesiden. Det kan give 

mere trafik nok især på Vesterkøb. 

 

Vi må også imødese mere trafik i området omkring og på 

motorvejen, når DSV får lavet der nye center færdig. Der er i 

forvejen mange lastbiler på vores veje. 

 

Vi skal lige være opmærksom på hvornår der er 

vejbesigtigelsen her i foråret, vi skal måske bede om at få 

Fløng Byvej med igen.  

 

Ring-5 er til behandling i Folketinget p.t., men fortsat ingen 

beslutning truffet, da de ville afvente den igangværende 

forundersøgelse af alle mulige eventuelle løsninger. Op til 

mødet for nyligt i trafikudvalget, fremsendte vi en opfordring 

til alle ordfører hvor vi ankede at man ophævede den 

nuværende arealreservation til Ring-5, før det var en afklaring 

på behovet, og med risiko for alternative placeringer (Ring 5.5 

eller 6) længere mod vest. En henvendelse til 

omkringliggende småbyer om lidt fælles dialog og fodslag 

mod ophævelse af reservationen gav positiv henvendelse fra 

Vindinge. Anders har aftalt at drøfte nærmere med 

repræsentanter fra Vindinge. 

åben 

 Alle 

     

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

deltage) Se også FASTE LINKS på vores referatside.  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

        i) Ref. af møde 5/12-2019 

Der er interesse for skovens dag, men fortsat ingen tilsagn fra 

HTK om at være med, bortset fra tidligere tilsagn om lidt lån 

af telte og grill. 

        ii) Miljø og naturpuljen (Kr. 50.000,-) 

Vi skal lige se om det er noget vi kan bruge fx til skovens dag. 

Action: Tommy 

Fra seneste referat kan man læse følgende:   

”Natur og miljøpulje (indsendte ansøgninger sendes til 

Agendarådet den 1.12) Taastrup Have - har søgt om støtte til 

at lave 4 bede til fremme af biodiversiteten med honningbiens 

guf planter, samt sommerfuglebuske, og de tidligere donerede 

frugttræer. De har søgt 3902 kr. 

Grennesminde – søgt om støtte til at lavet 

undervisningsmateriale og informationstav- ler. Der er søgt 

om 10.000 kr: 

Agendarådet imødekom begge ansøgninger. Arne sørger for 

at Grennessminde får besked om bevillingen. 

Agendarådet opfordrer Charlotteager til at søge til januar, 

med en uddybende ansøgning. 

NE vil opfordre Helges have i Sengeløse til at søge.” 

åben 

 Søren 

     

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

vores referatside. 
 

  

 
Ikke noget nyt fra Skovrådet, men Tommy deltager i møde 

lørdag den 8. ds. vedrørende “Hakkemosen-Skov”. 
åben  Tommy 

     

4d Fløngskoven    

 

 i) Skovens dag 2020 

(a) HTK? 

Driftsbyen ønsker ikke direkte at deltage, men vil gerne hjælpe 

med telte, grill mv. Vi skal blot rette henvendelse til 

lokalafdelingen:  

 
Jeppe påtager sig rollen som koordinator. Søren sender lige 

lidt info om sidste års aktivitetsdeltagere. 

        ii) Skovens tilstand 

Ingen bemærkninger  

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4e Byfest i Fløng    

 i)    Byfest 2020, orientering Tommy åben  Tommy 

https://www.htk.dk/Om-kommunen/Byraad/Raad-og-naevn/Agenda21-raadet
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Næste møde ultimo februar 2020. 

     

4f Busdrift 116    

 
Alternativ (201A) 

Tages med på fællesmødet med borgmesteren i marts. 
åben  alle 

     

5 Samarbejdsforum for Landsbylaug.    

 

    a) Møde i Vridsløsemagle (Sengeløse sognegård) d. 25. 

februar 2020. 

Søren, Anne Mette og Anders deltager fra os. 

    b) Møde med borgmesteren d. 12. marts 2020. 

Ikke noget nyt endnu, afventer mødet den 25. ds. 

åben 

 alle 

     

6 Indbrudsbølge i Fløng    

 

a) Politi 

Vestegnens politi har fortsat stor fokus på området.  

b) Nabohjælp 

Alle opfordres til at melde sig til Nabohjælp og aktivt at bruge 

app’en. Se mere her: https://nabohjaelp.botrygt.dk/ 

    c) NaboVagt 

Ca. 135 medlemmer (verificerede), rundering på vangerne. 

Hvis det skal udbredes til resten af Fløng mv., så skal der nok 

opdeles i yderligere 3-4 områder med egne Facebook 

grupper. En fælles SMS løsning (særlig app) der samtidig 

dækker alle grupper kan måske indføres så vi kan kigge over 

“områdegrænserne”.  

Husk at en SMS løsning ikke skal erstatte Nabohjælp, men er 

et supplement.  

Måske vi skal overveje et oplæg til vores generalforsamling og 

et efterfølgende borgermøde i efteråret - når den mørke tid 

nærmer sig - hvor også vi kan forsøge at inviterer politiet til 

at fortælle om fx. adfærd på Facebook, selvtægt og øvrigt i 

deres foredragspakke. Nabo-vagten kunne evt. fortælle lidt 

om deres “drejebog” eller koncept. 

Vi kan også overveje om vi skal invitere et/flere alarmfirmaer 

med på et evt. borgermøde til efteråret.  

Eller noget andet overvågning.  

åben 

 alle 

     

7 Diverse    

 

i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Der er noget støjdæmpning på budgettet i HTK - vi må se 

hvad det medfører. – Emnet LUKKES. 

ii) Facebook-gruppe 

Vi må lige have opdateret vores regler, så det klar fremgår at 

vi ikke vil optage inviterede medlemmer, folk skal selv søge 

medlemskab og besvare spørgsmålet vi stiller når man søger 

optag. Action: Tommy. 

iii) Ældreboliger i Fløng 

Ingen nyheder om dette. - Emnet LUKKES 

åben 

 alle 

https://nabohjaelp.botrygt.dk/
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

iv) Veteranbane-klubben 

Vi skal lige være opmærksom på at forespørgsler om 

deltagelse skal behandles på bestyrelsesmøde. – Emnet 

LUKKES. 

v) Sct. Hans, medhjælp til Klubben 

Blev aftalt på sidste møde. 

     

8 Eventuelt    

 

Vi planlægger at holde GF mandag den 11/5-2020 fra 19-21 

+ efterfølgende bestyrelsesmøde Action: Tommy booker samt 

laver PPT og opslag på Facebook og invitationer til 

medlemmerne. 

 

Jeppe, Anders, Pia og Tommy er på valg. 

 

Affaldsordning med sortering i flere affaldstyper er udskudt 

fra HTK’s side til tidligst 2022, vidst nok på grund af 

udbudsudfordringer for ordningen. Se evt. denne nyhed på 

SN.dk 

åben 

 alle 

     

9 Fastlæggelse af næste møde    

 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 19/3-2020 kl 19-21 i 

Engvadgård 
  Alle 

 
/09FEB2020/referent: Tommy  

 

 

https://sn.dk/Taastrup/Udbud-gik-galt-Ny-affalds-ordning-maa-udskydes-et-aar/artikel/909361
https://sn.dk/Taastrup/Udbud-gik-galt-Ny-affalds-ordning-maa-udskydes-et-aar/artikel/909361

