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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 67 

                    2. juni 2021 

                18:30 – 21:30  

Fløng Forsamlingshus 

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

AFBUD: Rene, Jeanette, Jeppe 

 

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. Vejbesigtigelse, Trafiksikkerhedsudvalget  

b. Skovrådet (Tommy er medlem) 

c. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2022 

ii. Skovens tilstand (biodiversitet) 

d. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2022 – orientering v/Tommy 

e. Ny fjernvarmesag 

i. Møde med kommunen - indsigelser 

ii. Planen blev vedtaget - se under referater. 

f. Seniorboliger i Fløng 

i. Høringssvar til HTK. Hvordan? 

5. Samarbejdsforum for Landsbylaug. 

a. Orientering fra møde med borgmesteren 2021. 

6. Generalforsamling 2020/21 

a. Ny dato og format 

b. På valg 

7. Diverse 

a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning 

b. Facebookgruppen 

c. Foreningsbogen 

8. Eventuelt 

a. Får på Møllebakken 

b. HTK Klimapanel/plan – Jeppe deltager 

9. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 
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Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

     

1 Valg af referent    

 Tommy tager referat. Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 Referater er godkendt Lukket  alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 

Status på regnskabet blev afgivet – se evt. kontooversigt 

nedenfor. 

Nytegning 2021/2022 – status pr. 2/6-2021: 159 medlemmer   

åben 
 Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i) Søren deltog og det der var på tale om i vores område, var 

bl.a. cykelsti på Hedevej samt parkering ved Fløngkøbmanden 

- begge var ikke forhold der umiddelbart kunne gøres noget 

ved, da fx. Parkeringsproblemet var et politimæssigt problem. 

Det samme er tilfældet med parkeringer på vejen ved Rema, 

da der ikke lovligt kan standses på grund at dobbelt optrukne 

linjer på vejen. 

Også lidt fokus på krydset Vesterled/Marbjerg Byvej/Fløng 

Byvej primært et problem med det videre forløb ned af Fløng 

Byvej til skolen. 

Søren gav ros til vores renoverede rundkørsel, der har hjulpet 

ganske meget. 

Der er mange der smutter igennem på Fløng Byvej fordi der 

ikke er spærrepind som der plejer. 

Der var lidt problemer med manglende snerydning og saltning 

på det lille stykke Fløng Byvej mellem trekanten og 

beplantningen. 

Endelig er der fortsat mange der kører stærkt på Nørreled, 

men igen et politimæssigt problem. 

åben 

 Alle 

     

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

vores referatside. 
 

  

 
Lidt opdatering givet, bl.a. at Michael Ziegler er trådt ind og 

at kommunen har købt en del af Sengeløse grusgrav. 
åben  Tommy 

     

4c Fløngskoven    

 

i) Skovens dag 2022 

Vi må tage det op i løbet af september og inddrage HTK om 

en planlægning for 2022  

ii) Skovens tilstand 

Parkafdelingen passer skoven efter planen. 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4d Byfest i Fløng    

 
Vi må afholde opstartsmøde engang i september med henblik 

på 2022 
åben  Tommy 
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Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

     

4e Ny fjernvarmesag i Fløng    

 

i) Møde med kommunen og indsigelser til projektet 

Sagen afsluttes fra vores side.  

ii) Beslutning i byrådet 

Planen blev vedtaget - se dokumenter under referater. 

åben 

 Tommy 

     

4f Ældrebolig i Fløng (Soderupvej/Nørreled)    

 

i) Høringssvar til HTK. Hvordan? 

Uformelt har vi fremlagt vores indsigelser på 

Landsbylaugsforums møde med MZ. Vi afventer. 

åben 
 Tommy 

     

5 Samarbejdsforum for Landsbylaug.    

 

Anders, Anne Mette og Søren deltog virtuelt. Primært fokus på 

de mange trafikproblemer rundt omkring i landsbyerne. Vi 

gentog vores tidligere indvending med undersøgelse af den 

“forkerte” buslinje mod Roskilde, men der var ikke noget nyt i 

denne sag. 

åben 

 alle 

     

6 Generalforsamling 2020/21    

 

a) Dato og format 

Vi afholder generalforsamling 5. oktober 2021 kl. 19-21 i 

Fløng Forsamlingshus (er booket – kaffe, kage, øl/vand) 

b) På valg 

Da vi ikke afholdt generalforsamling sidste år, er alle på valg – 

nogle for 1 år (dem der skulle have været på valg i 2020) og 

nogle for 2 år – således at overlapningen fremadrettes 

opretholdes. Formanden vælges for 2 år.  

 

Forbehold for eventuelle COVID-19 restriktioner.  

åben 

 alle 

     

7 Diverse    

 

i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Sædvanlig larm, dog inden for tilladte grænser. Og der har 

været lidt COVID-19-opdeling af hold hvilket er medført en 

længere skydeperiode på skydedagene, men dette er med 

dispensation.  

ii) Facebook-gruppe 

Kører fornuftigt – vi afviser inviterede samt dem der ikke 

besvarer på spørgsmålene.   

iv) Foreningsbogen 

Tommy har fremsendt indlæg til initiativet. Vi har ikke hørt 

noget derfra endnu. 

åben 

 alle 

     

9 Eventuelt    

 

i) Får på Møllebakken.  

Vi har igen i år fået Dyregården til at sætte får på 

Møllebakken. Vi afholdte i den forbindelse en lille event med 

besøg af en får-klipper. Den var godt besøgt. Vi betalte for 

åben 

 alle 
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klipningen, til gengæld er der ikke omkostninger til selve 

dyrene i år.  

ii) Jeppe deltager i klimaplan arbejdsgruppen i HTK regi, vi ser 

frem til at høre hvad udkomme fra det forestående møde var. 

Udsat til næste møde, når Jeppe har mulig for at deltage.  

     

10 Fastlæggelse af næste møde    

 

Afholdes mandag, den 16/8-2021 kl. 19-22 i Engvadgård 

 

Husk også generalforsamling: 5. oktober 2021 kl. 19-21 i 

Fløng Forsamlingshus.  

 

 Alle 

 
/10JUN2021/referent: Tommy  

 

 
 


