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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 64 

                    5. maj 2020 

19:00 – 21:00  

Sognets Hus 

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

AFBUD: Rene, Jeanette, Pia, Anders, 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 

b. Skovrådet (Tommy er medlem) 

c. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2021 

ii. Skovens tilstand 

d. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2021 – orientering v/Tommy 

5. Samarbejdsforum for Landsbylaug. 

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

6. Indbrudsbølge i Fløng 

a. Politi 

b. Nabohjælp 

c. NaboVagt på vangerne 

7. Generalforsamling 2020 

8. Diverse 

a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning 

b. Facebookgruppen 

c. Sct. Hans 2020 – hjælp til Engvadgård 

9. Eventuelt 

10. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 Tommy tager referat. Lukket  Tommy 
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2 Opfølgning på referater    

 Referat fra sidste møde blev godkendt åben  alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 

4 nye medlemmer + 1 fornyelse. Økonomisk har der ikke 

været store poster, men vi har lovet at bidrage med ca 2.000 

hvis der kan skaffes får til Møllebakken. Vi dele med 

Driftsbyen, der også bidrager med samme beløb. 

åben 

 Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

Der er fundet midler til at lave rundkørslen, vi venter blot på 

at Driftsbyen går i gang. 

 

Vi har ikke hørt mere om problemerne på Fagerbo. Vi må 

vente at se. 

 

Der er stadig lidt røre om Ring5 - bl.a. beslutningsforslag om 

at droppe reservationen, men der synes ikke p.t. at være 

flertal herfor i Folketinget. 

åben 

 Alle 

     

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

vores referatside. 
 

  

 Ikke noget nyt åben  Tommy 

     

4c Fløngskoven    

 

Et bestyrelsesmedlem har rettet henvendelse til Driftsbyen 

vedrørende afgrænsning mellem skoven og marken på 

Nørreled. På efterfølgende besigtigelsesmøde fortalte 

Driftsbyen at de vil kigge på det og genetablere skel, når der 

kommer mandskab på arbejdet igen. 

 

i) Skovens dag 2021 

Vi laver en til næste år - første søndag i maj - dvs. den 2/5-

2021. 

 

ii) Skovens tilstand 

Driftsbyen er fortsat i gang med udtynding, men er gået lidt i 

stå på grund af Covid19. 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4d Byfest i Fløng    

 
Vi kører løs til næste år. Opstartsmøde forventes i løbet af 

september.  
åben  Tommy 

     

5 Samarbejdsforum for Landsbylaug.    

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

Mødet blev udskudt indtil videre. 
åben  alle 
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6 Indbrudsbølge i Fløng    

 

Vi tager det op igen til GF - herunder om der er stemning på 

at udvide NaboVagt konceptet på vangerne til andre lokale 

områder med egen Facebook gruppe. Evt. borgermøde når 

den mørke tid nærmer sig med fx. politi, alarmfirmaer og 

nabovagt. 

a) Politi 

b) Nabohjælp 

c) NaboVagt 

åben 

 alle 

     

7 Generalforsamling 2020    

 

Vi må forvente at det først bliver efter sommer. Vi sender lige 

en mail til alle nuværende medlemmer, dels med opfordring 

til at forny medlemskab samt bilag i form af uddrag af 

beretningen og det u-reviderede regnskab. Opslag på FB om 

forventningerne og opfordring til at blive medlem. (action: 

Tommy) 

åben 

 alle 

     

8 Diverse    

 

i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Jf. et opslag på vores Facebook gruppe, har Skydeforeningen 

har fået dispensation af HTK til at begynde skydedagene kl 16 

i stedet for kl 18.  

ii) Facebook-gruppe 

Intet nyt, vi fortsætter nuværende stil.  

iii) Sct. Hans, medhjælp til Klubben 

Vi ved ikke helt hvad der sker. Vi afventer nærmere 

information fra Engvadgård. 

åben 

 alle 

     

9 Eventuelt    

 Lidt orientering om status på forsamlingshuset åben  alle 

     

10 Fastlæggelse af næste møde    

 
Vi finder en dato i sidste halvdel af august måned. Der aftales 

nærmere via mail når vi kommer dertil. 
  Alle 

 
/05MAJ2020/referent: Tommy  
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