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Generalforsamling 11. maj 2020 

Formandens beretning for 2019-2020 

Generalforsamling 2020: 

Generalforsamling 2019 blev holdt den 9. maj. 2019. 

2019/2020 har været et relativt travlt år med mange aktiviteter i foreningen. Vi 

har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder inden Corona-krisen, der forhindrede os 

i at samles yderligere inden generalforsamlingen. Vi har vi deltaget i en del 

møder med Høje-Taastrup Kommune, samt møder med flere lokale foreninger 

og ikke mindst møder med andre landsby-/bylaug i det velfungerende 

”samarbejdsforum”. Derudover har vi deltaget i en del planlægningsmøder i f. 

m. ”Byfesten i Fløng”, og vi er arrangør og påbegyndt planlægningen af 

Skovens Dag i Fløngskoven d. 3.maj 2020, der dog blev aflyst. 

Høje-Taastrup Kommune: 

Søren E. Sørensen, Landsbylauget-Fløng Sogn er fortsat suppleant i Agenda 21 

rådet, men rådet ønsker ikke suppleanter med til møderne. Derfor ingen 

deltagelse i årets løb, men vi holder os orienteret via referater, der kan ses her. 

  

Tommy Rosenlind, Landsbylauget-Fløng Sogn, deltager dog i Skovrådet.  

Den planlagte bynære skov nord og øst for Fløng er dog udskudt på ubestemt 

tid. Læs Skovrådets Handlingsplan 2019-2022. 

 

Landsbylauget har i øvrigt et fortrinligt samarbejde med HTK’s Driftsby om 

tilsyn og udvikling af Fløngskoven.  

 

Sammen med de øvrige Landsbylaug var planlagt møde med Borgmesteren, og 

administrationen. 

Mødet var berammet til den 12. marts 2020, men Statsministeren lukkede 

Danmark ned d.11, så jeg tog øjeblikkelig kontakt til borgmesteren, der nu fik 

meget travlt. Mødet blev derfor udsat til senere (endnu uvist). 

 

Landsbylaugenes ønskede dagsorden var denne: 

Dagsorden for møde mellem borgmesteren, administrationen og Landsby-/ bylaug i Høje-Taastrup Kommune. 

Den 12. marts 2020 

 

Dagsorden:  

1. Reerslev-Stærkende: 

a. Veje: 

https://www.htk.dk/Om-kommunen/Byraad/Raad-og-naevn/Agenda21-raadet#Referater-Agenda-Raadets-moeder
https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/DRIFTSBYEN/Park/Skovraadets-Handlingsplan2019-2022-web.ashx?la=da&hash=BB016AE5EFD20D61BE254BB59BA6F73061FC3C85
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i. Skolen er på den ene side af vejen, institutionen på den anden side. Der køres for hurtigt gennem 

Reerslev. 

Chikaner fungerer ikke. 2-1 vej ville være bedre. Fodgængerovergang ligger forkert, bruges ikke så tit. 

ii. Vi har derudover en række ønsker til vejene i vores område. 

iii. Grusgravning vil ligeledes blive omtalt. 

Reerslev modstander af, at grus-kørsel skal kører via Reerslev 

b. Off. Transport 

Fik ny bus sidste år, linie 224. Fungerer godt bortset fra, at togene har fået nye tider dvs. om aftenen ventetid på 50 min. 

1/2 time drift i dagtimerne time drift om aftenen 

2. Fløng: 

a. Veje: 

i. Marbjerg 2-1 vej fungerer fint.  

ii. Rundkørslen stadig problematisk, afventer projekt og lysninger fra Driftsbyen. 

iii. Mangler cykelsti mellem Soderup og Ågesholmsvej gennem Vadsby. 

b. Off. Transport 

i. Marbjerg stadig uden bus. Vi havde ønsket linie 201A ført videre fra Trekroner, men kommunen lavede 

beregninger på linie 220, som ikke er særlig anvendelig for vores område.  

 

3. Sengeløse:  

a.   Veje: 

i. Cykelsti hænger ikke sammen fra rundkørslen og Bondehøjvej. Mangler et skilt med krydsende cyklister. 

b. Off. Transport 

i. Buslinie 115 holder længe og venter. Kunne det ændres?                                                                                                                                                     

 

4. Baldersbrønde: 

a.   Veje: 

i. Teglvej – der køres stærkt. Beboerne ønsker bump for at sænke hastigheden.  

ii. Plaget af racerkørsel i sommerhalvåret i industriområdet (Baldersbuen). Der bruges også store højtalere 

og musik fredag og lørdag. 

                                 

5. Høje-Taastrup. 

a.  Veje: 

i. Har fået ændret vigepligten ved rundkørslen ved rådhuset. Nu har cyklisterne og gående vigepligt 

ii. Bygaden ved Præstegårdsvej. Dårlige oversigtsforhold for bilisterne.  Fortovet er meget smalt, ikke plads 

til en barnevogn. Nedsæt hastigheden til 30 km/timen, er nu 40 km.  

iii. Intet fortov for enden af Bygaden.                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

6. Vridsløsemagle. 

a. Veje: 

i. 2-1 vej fungerer fint. Bump for enden. 

ii. Cykelsti på Ole Rømersvej ønskes forbundet til supercykelstien i Albertslund kommune. 

 

7. Generelt: 
a. Status og orientering ved forundersøgelse og projektering af Ring 5 (5½)? 

 

8. Eventuelt. 

a. Rotteplage 

Har kommunen en overordnet plan?  

Har plan fra 2017 men den fungerer ikke. 
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Samarbejdsforum: 

Vores samarbejde med de øvrige landsbyer fungerer fint, og der har været 

afholdt to møder, - den 10. september 2019 i Fløng, hvor Baldersbrønde var 

vært, og den 25. februar 2020 i Sengeløse, hvor Vridsløsemagle var vært. 

På møderne orienteres om de forskellige arrangementer og udfordringer som 

bylaugene har, samt prioritering af trafiksikkerhedsforbedringer som skal 

meddeles HTK ved det årlige møde med Borgmesteren, eller fremsendes som 

anmodning til den årlige ”vejbesigtigelse”. Referater fra disse møder kan ses på 

vores hjemmeside. 

 

Landsbyerne har dog forskellige interesser vedr. projektet om Ring 5 (5½) Syd. 

Vi skal her være opmærksom på, at det forslag der pt. behandles i Folketinget 

(F58) om at ophæve arealreservationer i den sydlige Ring 5-transportkorridor, 

kan medføre at Ring 5½ gennem Marbjerg bliver er realitet. Landsbylauget har 

derfor meddelt Trafikministeren og de samtlige trafik ordfører, at vi foreslår 

Ring 5 korridoren bibeholdt, hvor den har været planlagt siden 1973.  

Vi ønsker ovenstående inddraget i den verserende forundersøgelse og 

projektering af Ring 5 (5½) Syd. 

 

Bus ruter: 

Rute 115 og 116 kører stort set tilfredsstillende. Marbjerg stadig uden bus. Vi 

havde ønsket linie 201A ført videre fra Trekroner, men kommunen lavede 

beregninger på linie 220, som ikke er særlig anvendelig for vores område. 

 

 

Forenings- og Byfest i Fløng:  

Forenings– og Byfest i Fløng blev afholdt lørdag den 22. juni 2019 kl. 12-20 på 

idrætspladsen ved Fløng Skole. Vejret var fint, og der blev gået til den på alle 

aktiviteterne.  

Fra evalueringen blev det dog klart at der stadig er ting der kan forbedres, 

samt at økonomien fortsat er ret stram. 

 

Jeg finder her grund til at takke de mange frivillige og foreninger, samt de 

lokale erhvervsdrivende som ydede en fantastisk indsats og støtte til denne 

fest. Ligeledes vil jeg takke HTK for at udlåne arealet, og for at give tilladelse til 

festen.  

 

https://www.floenglaug.dk/referater%2520mv..html
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Festen i år bliver desværre ikke gennemført pga. COVID-19 restriktioner, men 

vi forsøger igen i 2021.  

Fløngskoven: 
HTK vil heller ikke i år deltage i Skovens Dag i maj 2020 i Fløngskoven.  

Vi ville derfor igen i år selv at arrangere et mindre omfattende arrangement i 

Fløngskoven. Imidlertid blev vi nødt til at aflyse pga. COVID-19 restriktioner. 

 

Fløngskoven trives i det store og hele godt.  
Parkchefen siger at træerne nok skal overleve, samt at det nu er tid til lidt 

udtynding i træerne. Dette er allerede sket i flere områder. 

Der er set både harer, fasaner, agerhøns og rådyr. 

 

Den indhegnede Hundeskov, hvor hunde må slippes løs, er en succes – skoven 

frekventeres daglig af mange mennesker med deres trofaste kæledyr. 

 

Lidt malurt i bægeret er der dog, idet det kniber med at overholde forbuddet for 

ridning og løse hunde i skoven.  

Møllebakken: 
Det vides ikke om det igen i år lykkes at få udsat får – og lam - på 

Møllebakken, til stor glæde for børnene i området. Tommy forhører sig hos 

kommunen. 

Det traditionsrige besøg af cirkus ARLI ved Den grønne Plads, blev aflyst. 

Fløng Forsamlingshus: 

I Fløng Forsamlingshus har der i årets løb været mange aktiviteter, hvilket har 

bevirket at der nu igen er rigtig godt gang i huset. 

Ikke kun generalforsamlinger og familiesammenkomster, men også en del 

arrangementer så som foredrag, fortællinger, vinsmagning m.m. er der blevet 

plads til i huset. Grill-mad til byfesten er det også blevet til, og en vellykket 

picknick tur med Veteranbane-klubben og Landsbylauget i Hedeland. 

 

Indbrud: 

Området har desværre været plaget af mange indbrud.  Det har bevirket at der 

ar opstået en ny gruppe ”NABO VAGT - FLØNG (Askevang, Bøgevang, 

Fyrrevang, Birkevang),”der holder øje i lokalområdet. 

I samme fb. har Landsbylauget foranlediget at der d. 23. dec. 2019 blev 

opstillet en lokalpolitistation ved Rema1000, hvor borgerne kunne få råd og 

vejledning, samt modtage tænd- og sluk-ure. 

 

https://www.facebook.com/groups/2851369988241275/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/2851369988241275/?ref=group_header
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Facebook: 

Landsbylaugets facebook-gruppe er i årets løb er vokset fra 2181 medlemmer 

til i dag 2505 medlemmer. Vi ser så også gerne at disse fb-gruppe medlemmer 

bliver fuldgyldige betalende medlemmer af Landsbylauget.  

 

Generelt er indslagene i gruppen holdt i en god tone – kun enkelte gange har 

administrator været nødt til at slette upassende indslag eller kommentarer. 

I gruppen ønsker vi dog ikke køb og salg, samt direkte reklamer for 

virksomheder, der kun har til formål at promovere disse virksomheders 

produkter, - men tolererer dog informationer om arrangementer i lokalområdet, 

og nævner gerne sponsorer der støtter arrangementer hvor Landsbylauget 

deltager. 

Tak: 

Som formand vil jeg hermed sige stor tak til alle der støtter op om foreningen. 

Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde og engagement i det forløbende 

år. Og sidst en stor tak de lokale foreninger, Høje-Taastrup kommune og de 

lokale erhvervsdrivende der støtter op om Landsbylaugets arrangementer. 

 

Søren E. Sørensen, Formand 

15. april 2020 


