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GENERALFORSAMLING 2021 
 
Afholdt 5. oktober 2021 kl. 19:00 – 20:30 i Fløng Forsamlingshus 
 
Fremmødt var ca. 40 deltagere.  
 
Fra bestyrelsen var fremmødt:  
 
 Søren E. Sørensen, formand 
 Jeppe Uldall Thomsen 
 Anders Vind Ebbesen 
 Tommy Rosenlind, kasserer 
 Anne-Mette Elle 
 Pia Knudsen, suppleant 
 Lizzi Hansen 
 
Afbud var meddelt af: 
 
 Jeanette Ingemann, næstformand 
 Rene Rønne, suppleant 
  
 
 
DAGSORDEN (jf. vedtægterne): 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og 2020 samt budget for 2021 
til godkendelse (kan ses på www.floenglaug.dk/referat) 

5. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8 dage før 
generalforsamlingen jf. vedtægterne.  

6. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen forslår uændret kontingent kroner 100 årligt 

7. a Valg af formand for 2 år.  

Søren E. Sørensen er på valg og genopstiller 

b Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer for hhv. 1 og 2 år.  

På valg er Jeppe Uldall Thomsen, Anders Vind Ebbesen og Tommy Rosenlind 

http://www.floenglaug.dk/referat
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for 1 år samt Jeanette Ingemann og Anne Mette Elle for 2 år, og alle genopstiller. 

c Valg af op til 1 suppleant for 1 år og 2 suppleanter for 2 år.  

På valg er Pia Knudsen for 1 år samt Lizzi Hansen og Rene Rønne for 2 år. De 
genopstiller alle.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.  

På valg er Peter Møldrup, der genopstiller som revisor, samt Allan Madsen, der 
genopstiller som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder) 

 
 
REFERAT: 
 

1 Valg af dirigent 

 

Formanden foreslog Tommy Rosenlind som dirigent og dette blev tiltrådt af 
generalforsamlingen.  
 
Dirigenten kunne konstatere at vedtægternes varslingsbestemmelser for at 
generalforsamlingen er lovlig – jf. §5 – er overholdt med indkaldelse både på 
mail til medlemmerne samt via Facebook begivenhed den 19. september 2021. 
 
Generalforsamlingen var indforstået med at tidspunktet for afholdelse af 
generalforsamlingen har forskudt som følge af COVID-19 restriktioner.  

  

2 Valg af to stemmetællere 

 To deltagere blev valgt som stemmetællere.  

  

3 Formandens beretning til godkendelse 

 

Formandens beretning for 2020-2021 
 
Generalforsamling 2020: 
Generalforsamling 2020 var berammet til d. 11. maj 2020, men blev ikke afholdt 
pga. Coronarestriktionerne, der var i kraft på pågældende tidspunkt. 
Da vi fortsat ikke kunne afholde generalforsamling, blev formandens beretning 
for 2019 -2020 offentliggjort på vores hjemmeside d. 29. september 2020. 
Ligeledes er årsregnskabet offentliggjort på hjemmeside. 
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Vi har dog afholdt enkelte interne møder, dels fysisk med afstand og dels 
online på Teams.  
Aktiviteterne, Skovens Dag i Fløngskoven, Forenings– og Byfest i Fløng, Sankt 
Hans m. Engvadgård, blev alle aflyste, - dog fik vi får på Møllebakken. 
 
Den 29. september blev jeg kontaktet af Direktøren fra Høje-Taastrup 
Fjernvarme, der meddelte ”Vi indsender et projektforslag til Høje-Taastrup 
Kommune ved årsskiftet, som vi forventer bliver godkendt i sommeren 2021, så 
jeres område bliver udlagt til fjernvarmeområde”. 
Efterfølgende blev der udsendt en folder til grundejerne, der fortalte vor 
fortrinlig fjernvarme er, og -ikke mindst- at naturgas forsvinder år 2030. 
Alt dette fik os til at stille en del kritiske spørgsmål til projektet. Herefter, - blev 
vi ved et møde med borgmesteren og administrationen, - lovet at en ”uvildig” 
rådgiver gennemgik projektet. 
Slutresultatet blev, at byrådet d. 4. maj 2021, godkender HTF’s projekt, og at 
området Øst Fløng og Hedehusene Vest (der reelt er også er Fløng Sogn), bliver 
erklæret ”Fjernvarmeområde”.  
Der er dog ikke tilslutningspligt, men mulighed for statsligt tilskud til andre 
energiformer er udelukket.  
 
Samarbejdsforum: 
Vores samarbejde med de øvrige landsbyer fungerer fint, og der har været 
afholdt to møder. 
Det årlige møde med Borgmesteren og administrationen fandt sted 11.marts 
2021 som Online -Teams møde.  
Mest landsbylokale forhold blev drøftet. Lidt om cykelstier på tværs af 
landsbyerne. For Fløng var der medtaget seniorboliger, fjernvarme og bus til 
Marbjerg. Lidt om Ring-5, der virker som et følsomt emne her i valgåret. – Er 
senere ”skudt til hjørne” af regeringen.  
Intet skriftligt ref. fra dette møde. 
Trafik: 
Formanden har deltaget i møde med Trafiksikkerhedsudvalget forud for 
vejbesigtigelsen 2021, der fandt sted i juni måned. 
Formanden deltog ved vejbesigtigelse i krydset Vesterled mod Marbjerg. Det 
blev drøftet, om man kunne etablere en cykelsti, så cyklende børn ikke skal 
anvende Fløng Byvej. 
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 
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Landsbylaugets arrangementer. 

Beretningen blev godkendt.  

  

4 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og 2020 samt budget for 
2021 til godkendelse 

 

Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2019, balancen pr. 31. december 2019 
samt driftsregnskab for 2020, balancen pr. 31. december 2020 budget for 2021.  
 
Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt bestyrelsen.  
 
Regnskaberne udviste en vis opsparing, da vi i sagens natur har været meget 
begrænset i afholdelse af sædvanlige aktiviteter på grund af COVID-19.  
 
Medlemsstatus viste pr dato: 165 medlemmer.  
 
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed. 

  

5 Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag til beslutning.  

 

6 Fastsættelse af kontingent. 

 
Bestyrelsen forslår at kontingent uændret fastsættes til kroner 100 årligt. 
 
Forslaget blev godkendt.  

 

7 
A. Valg af formand for 2 år.  
B. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer for 1 hhv. 2 år. 
C. Valg af op til 3 suppleanter for 1 hhv. 2 år 

 På grund af COVID-19, har det ikke være muligt at afholde generalforsamling i 
2020, og derfor er der valgt til alle poster, da det er 2 år siden sidste 
generalforsamling (2019).  
Valg af formand foretages særskilt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer fortages med 3 medlemmer for 1 år og 3 
medlemmer for 2 år, således af de medlemmer der genopstiller og skulle have 
været på valg sidste år, opstilles til de 1-årige poster, og de der reelt er på valg i 
år opstilles til de 2-årige poster.  
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Nye kandidater får mulighed for at bliver valgt til både 1 og 2 års poster.  
 
Tilsvarende foretages valg til suppleanter under hensyntagen til et ”normalt” 
forløb, og igen får nye kandidater mulighed for at blive valgt til på 1 og 2 års 
poster. 
Afstemningerne blev fortaget skriftligt.  
 

A Søren E. Sørensen blev genvalgt med applaus. Der var ingen modkandidater. 

B På valg til 1 års post opstillede:  
Jeppe Uldall Tomsen, Anders Vind Ebbesen og Tommy Rosenlind som 
genopstillede, samt nye kandidater Carl-Otto Rachlitz og Rojda Kara. 
 
Efter skriftlig afstemning blev stemmerne fordelt således: 
 
Tommy 22 stemmer 
Anders 19 
Jeppe 12 
Carl-Otto 10 
Rojda 3 
Blank stemme 1 

 
Tommy, Anders og Jeppe blev således valg til bestyrelsen for 1 år.  
 
På valg til 2 års post opstillede: 
Jeanette Ingemann og Anne Mette Elle som genopstillede, samt nye kandidater 
Carl-Otto Rachlitz og Rojda Kara. 
 
Efter skriftlig afstemning blev stemmerne fordelt således: 
 
Anne Mette 21 stemmer 
Jeanette 20 
Carl-Otto 20 
Rojda 5 
Blank stemme 1 

 
Anne Mette, Jeanette og Carl-Otto blev således valg 
 

C Generalforsamlingen accepterede at foreningen kunne afvige fra vedtægternes 
bestemmelser og godkendte at udvide antallet af suppleanter til 4, således at de 
3 genopstillede suppleanter samt nyopstillede Rojda Kara alle kunne blive 
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suppleanter.  
 
I respekt for den ”normale” opstillingsrækkefølge på de 1 og 2 årige poster, 
blev suppleantposterne fordelt således: 
 
Pia Knudsen For 1 år 
Rojda Kara For 1 år 
Lizzi Hansen For 2 år 
Rene Rønne For 2 år 

 
 
Valgresultater kan opsummeres således (på baggrund af efterfølgende 
konstituering jf. bestyrelsesmøde #69 af 5/10-2021): 
 
Navn Rolle På valg igen i år 
Søren E. Sørensen Formand 2023 
Jeanette Ingemann Næstformand 2023 
Tommy Rosenlind Kasserer 2022 
Anne Mette Elle Bestyrelsesmedlem 2023 
Anders Vind Ebbesen Bestyrelsesmedlem 2022 
Jeppe Uldall Thomsen Bestyrelsesmedlem 2022 
Carl-Otto Rachlitz Bestyrelsesmedlem 2023 
Pia Knudsen Suppleant 2022 
Rojda Kara Suppleant 2022 
Lizzi Hansen Suppleant 2023 
Rene Rønne Suppleant 2023 
Peter Møldrup Revisor 2023 
Allan Madsen Revisorsuppleant 2023 

 

 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. 

 Peter Møldrup blev genvalgt som revisor med applaus, og Allan Madsen blev 
genvalgt som revisorsuppleant med applaus.   

 

9 Eventuelt 

 
Fra salen var der tak til bestyrelsen fra salen for det store arbejde. 
Og der være lidt debat om overdækningsprojektet på motorvejen, som vi 
naturligvis vil følge nøje.  
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Fløng, den 9. oktober 2021 
 
___________________________ 
REFERENT: Tommy Rosenlind 

 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Fløng, den        /        - 2021 
 
 

   

Søren E. Sørensen, formand  Jeanette Ingemann, næstformand 

   

Anders Vind Ebbesen  Anne Mette Elle 

   

Carl-Otto Rachlitz  Jeppe Uldall Thomsen 

 
 
 
 

  

Tommy Rosenlind   

 
 
 
 
Bilag – der ligger på hjemmesiden: 
 
Præsentationen fra generalforsamlingen 
Regnskaber 
 

http://www.floenglaug.dk/index.html

