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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 65 

        16. september 2020 

19:00 – 21:00  

Sognets Hus 

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

AFBUD: Rene, Jeanette, Anders  

 

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 2020. 

6. Indbrudsbølge i Fløng 

a. Politi 

b. Nabohjælp 

c. NaboVagt på vangerne 

7. Generalforsamling 2020 

a. Ny dato 

8. Diverse 

a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning 

b. Facebookgruppen 

c. Ældreboliger i Fløng 

d. Foreningsbogen 

9. Eventuelt 

10. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    
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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    

 

151 medlemmer – eller nye medlemmer har fulgt vores 

opslag på Facebook og fornyet deres medlemskab for 2020-

21.  

Regnskabsstatus afgivet jf. nedenfor. 

Brev fra Nordea om gebyrstigning til 1.000 kr i årlig udgift + 

MyShop (ikke Nordea) udgifter på 49 kr månedligt + 0,75 kr 

pr. indbetaling. I alt ca. 1.600 kroner årligt i bankgebyrer.  

Dette er der ikke rigtigt noget at gøre ved, da vi har brug for 

en bankforbindelse – og de andre banker har tilsvarende 

prisniveau.  

åben 

 Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

Det ser ud til at er ved at ske lidt med rundkørslen, der er 

tegnet noget op. Vi har ikke hørt andet end at det skulle ske 

her i efteråret. 

Hastighed på ledderne er til tider ret høj, både biler og 

motorcykler. 

Der er ikke nogen ladestandere til el-biler her i Fløng. Måske 

ikke behov da det er meget begrænser hvad vi har af 

offentlige parkeringspladser.  

åben 

 Alle 

     

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

vores referatside. 
 

  

 

Formanden har trukket sig i protest mod nedlukning af 

sekretariatshjælp fra forvaltningens side. Der er indkaldt til 

møde i den 23/9-2020, hvor Tommy deltager og i den 

forbindelse vil overveje sin egen situation – og om det fortsat 

giver mening at være medlem.  

åben 

 Tommy 

     

4c Fløngskoven    

 

i) Skovens dag 2021 

Der var enighed om at vi er nød til at afvente COVID19 

situationen hen over foråret, før vi kan beslutte noget.  

 

ii) Skovens tilstand 

Ingen bemærninger. 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4d Byfest i Fløng    

 
Der er p.t. ikke truffet nogen beslutning angående 2021 i 

byfestgruppen.   
åben  Tommy 

     

5 Samarbejdsforum for Landsbylaug.    



 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20200916_Bestyrelsesmøde_65.docx  

3 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

Invitation til forummøde den 29. ds. som forberedelse til et 

møde med borgmesteren, når det engang kommer på plads, 

efter det blev aflyst den 12. marts. 

åben 
 alle 

     

6 Indbrudsbølge i Fløng    

 

Kan blive aktuelt på en generalforsamling. 

Opslag på Facebook om opfordring til at tage initiativ til at 

snakke sammen lokalt og lave aftaler om at passe på 

hinanden - og bruge fx Nabohjælp som støtte – når vi nu går 

den mørke tid i møde.   

Overvejelser om vi skal lave noget borgermøde med 

deltagelse af politi/kriminalpræventive med gode råd - men 

p.t. er situationen ikke til dette. 

a) Politi 

b) Nabohjælp 

c) NaboVagt 

åben 

 alle 

     

7 Generalforsamling 2020    

 

Udsat indtil videre – vi skal nok se hen imod en fælles GF med 

2020 engang i foråret, da det jo ikke er bydende nødvendigt 

at samle 40-50 primært ældre medborgere som COVID19 

situationen er pt.  

Tommy lægger formandens skriftlige beretning + regnskab 

2019 ud på hjemmesiden, når regnskabet lige bliver 

revideret, og orienterer om dette via Facebook + evt. mail til 

medlemmerne.  

åben 

 alle 

     

8 Diverse    

 

i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Pga. COVID19 er der udvidet skydetid via dispensation fra 

kommunen, da der ikke må være så mange på skydebanen ad 

gangen.  

Ikke noget nyt vedrørende generel udvidelse af tiderne.  

ii) Facebook-gruppe 

Tommy kigger lige på gruppeindstillinger, om vi skal have et 

blokeringspunkt vedrørende “erhvervsmæssigt opslag 

forbudt” 

iii) Ældreboliger i Fløng 

Ikke noget nyt, så vi lukker sagen indtil den evt. dukker op 

igen.  

iv) Foreningsbogen, - skal vi med i den? 

Tommy prøver at lave og rundsender et oplæg som vi kan 

fremsende.  

åben 

 alle 
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9 Eventuelt    

 
Kallerupmarken er lukket ned i første omgang på grund af 

miljøkrav. 
åben  alle 

     

10 Fastlæggelse af næste møde    

 
Søren prøver at booke til julefrokost i forsamlingshuset til 

torsdag den 10/12-2020 - under COVID-19 hensyntagen. 
  Alle 

 
/22SEP2020/referent: Tommy  
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