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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 72 

                   3. maj 2022 

                19:00 – 21:00  

Sognets Hus 

DELTAGERE: Søren, Anders, Carl-Otto, Anne Mette, Pia og Tommy 

AFBUD: Rene, Jeanette, Rojda, Lizzi, Jeppe 

 

Dagsorden:  

 

Før mødets start, havde Borgmesteren bedt om mulig for at mødes med bestyrelsen for at 

forelægge ideoplæg, kommunen har modtaget vedrørende byggeri i gadekærsparken.  

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af sidste referat  

3. Status på regnskabet og medlems status  

4. Behandling af sager til beslutning 

1. Trafikproblemer i Fløng Sogn 

1. Trafiksikkerhedsudvalget 

2. Ring 5 

2. Agenda21-rådet. 

3. Skovrådet.  

1. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2022 

4. Kommuneplan21 

1. Høringssvar 

5. Byfest i Fløng 

1. Byfest 2022 

5. Samarbejdsforum for Landsbylaug. 

1. Orientering efter mødet med borgmesteren 2022  

6. Generalforsamling 2021/22 

1. Dato 19/5-2022 

2. Valg og kandidater 

1. Ekstraordinært valg af formand 

7. Diverse 

1. Skydebane støjgener, - nye skydetider er tildelt. 

2. Facebook-gruppe 

8. Eventuelt: 

1. Får på Møllebakken 

2. Jeppe deltager i klimaplan arbejdsgruppen i HTK, - status? 

3. Fjernvarme, udrulning 

4. Byggeri på Kallerupvej 

5. Overdækning af motorvejen, solceller 

6. Fibernet, udrulning i Fløng 

1. Forvirring vedrørende TDC Net og NORLYS 

9. Fastlæggelse af næste møde. 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

 

 

 

Møde med borgmesteren m.fl. 

 

Møde om almene boliger med politisk deltagelse. 

https://dagsordener.htk.dk/vis/pdf/bilag/e64ed62e-b8cf-

4172-b997-989c341e6be2/?redirectDirectlyToPdf=false 

 

Deltagere fra HTK: Michael Ziegler og Philip, fra admin.  

 

Rammeaftale fra 2019, herunder op til 50 billige boliger med 

fuld anvisningerne for HTK.  

Prækvalifikation fra almene boligselskaber.  

Tårnet i Torstorp 7-9 etager. Hveen Boulevard, 

trekantsgrunden.  

Eneste realistiske er så forslaget her i Fløng med 24 boliger.  

Baggrunden for mødet; at vi får uddybet projektforslaget med 

henblik på at høre vores mening først. 

Gennemgang af det forelagt projekt.  

Begrænset hvor meget der ryger af det grønne område. 

Vandledning giver udfordringer for placering af bygningerne. 

Muligvis udfordringer med parkeringspladser.  

Målgruppen er primært unge der kommer fra botilbud. Med 

mulighed for støtte fra sociale myndigheder.  

Der er kun tale om de meget indledende øvelser, og bl.a. skal 

der ændres i lokalplanen. Hvis det kommer så langt, skal hele 

projektet i samlet høring inklusive lokalplanen.  

Mulighed for opfølgningsmøde med henblik på målgruppen til 

disse boliger.  

 

Konklusion: Vores primære indvendinger var bebyggelse på de 

grønne områder og så målgruppen. Samtidig opfordrede vi til 

borgermøde inden beslutningen træffes.   

 

 

  

# 
Dagsordenpunkt  

 
Status 

Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 Tommy tager referat Lukket  Tommy 

     

2 Godkendelse af tidligere udsendte referater    

 Bestyrelsesmøde #7 godkendt. Lukket  alle 

     

3 Status på regnskabet og medlems status    

 

Status på regnskab afgivet. 

 

Gentegning af medlemskab er i gang – p.t. har 80 

medlemmer fornyet. Tommy laver lidt opfølgning på FB. 

Lukket 

 alle 

     

https://dagsordener.htk.dk/vis/pdf/bilag/e64ed62e-b8cf-4172-b997-989c341e6be2/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.htk.dk/vis/pdf/bilag/e64ed62e-b8cf-4172-b997-989c341e6be2/?redirectDirectlyToPdf=false


 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20220503_Bestyrelsesmøde_72.docx  

3 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

4 Behandling af sager til beslutning    

     

4.1 Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i) Trafiksikkerhedsudvalget (Suppleant deltager) 

Møde i udvalget den 19/5 - de andre laug har fået tilbud om 

at deltage i Sørens fravær. Vi har kun skolevejen på Fløng 

Byvej med igen. 

 

ii) Ring 5, Lokalt. 

Ny forundersøgelse viser at kombiløsningen 5½ mellem 

Marbjerg og Trekroner fortsat vil være en dårligere løsning en 

den eksisterende arealreservation, også økonomisk hvor 

prisen vil være dobbelt så dyr. Fx. skal DSV nedlægges. 

Særligt tilslutning til Holbækmotorvejen er voldsomt 

pladskrævende.  

Lukket 

 Alle 

     

4.2 Agenda21-rådet    

 

Jeppe havde sendt skriftlig input:  

 

”Vi har møde den 5. maj 2022. På dagsorden er bl.a. 

støjbekæmpelse. Jeg har specifikt bedt om indsigt i den 

forundersøgelser der pågår/er udarbejdet. I hvert fald må der 

være nogle foreløbige delkonklusioner, hvis ikke den er 

endelig endnu. Jeg ved også at flere fra byrådet har været på 

ekskursion til Tyskland for at indsamle erfaringer. Disse vil jeg 

også gerne høre lidt mere om. I forlængelse heraf vil der 

formentlig også komme nogle drøftelser om Ring 5, og hvor 

det efterlader HTK. Når jeg modtager referat fra mødet, så 

kan jeg rundsende dette. Er der ting I gerne vil høre om, så 

kan I altid tage kontakt.” 

Lukket 

 Jeppe 

     

4.3 Skovrådet    

 

Skovens dag 2022 

 

Vi afstår for at arrangerer noget i år, og arbejder i stedet hen 

imod at vende tilbage i 2023.  

Åben 

 Jeppe + 

alle 

     

4.4 Kommuneplan 21    

 
Vi har ikke hørt nyt om planen, og om de tager hensyn til 

vores tidligere afgivet høringssvar. 
Åben  Alle 

     

4.5 Byfest i Fløng    

 

Der har være møde den 20/4-2022 i kernen af 

planlægningsgruppen, og det blev besluttet at vi prøver at 

arbejde mod en byfest i september 2023.  

Åben 
 Tommy 

     

5 Samarbejdsforum for Landsbylaug.    

 Orientering efter møde med borgmesteren 2022. Åben  Søren 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Efterspurgte rapporten om overdækning af motorvejen, der 

blev lovet op til KV21.  

Beslutningsprocessen fra sidste års vejsyn bliver gennemført 

inden udgangen af 2022.  

Udfordringerne internt forummet skal følges op, fx. med 

vedtagelse af en forretningsorden.  

Næste møde i forummet er 1. juni 2022 her i Fløng – der er 

valgdag?  

Anne Mette skriver til Kristian og hører om ikke mødet skal 

flyttes.  

Anne 

Mette 

Anders 

Carl-

Otto 

     

6 Generalforsamling 2022    

 

Datoen den 19. maj 2022 kl. 19-21 i forsamlingshuset er 

bekræftet.  

 

På valg er: Tommy, Anders, Jeppe, Pia og Rojda. 

Standard valghandling. Jeppe, Anders og Tommy genopstiller 

til bestyrelsen.  

Pia genopstiller til suppleantpost.  

Vi skal lige høre om Rojda genopstiller, action: Tommy 

 

Søren meddelte også at han gerne ville trappe ned efter at 

have været formand i 10 år. Efter drøftelser og tilsagn om 

markant styrket opbakning til opgaveløsning mv. fra den 

øvrige bestyrelse, indvilligede han i fortsætte valgperioden 

ud, dvs. indtil generalforsamlingen i 2023.   

Åben 

 Alle 

     

7 Diverse    

 

1. Skydebane støjgener, - nye skydetider er tildelt. 

Ikke meget nyt, fortsat lidt støj, men vi ser hvordan den nye 

støjvold kan hjælpe på dette. 

2. Facebook-gruppe 

Kører som det plejer.  

Lukket 

 Alle 

     

8 Eventuelt    

 

1. Får på Møllebakken 

 

De er på vej – der blev læmmet ultimo april.  

 

2. Jeppe deltager i klimaplan arbejdsgruppen i HTK, - status? 

 

Jeppe havde fremsendt referat fra tidligere møde. Ingen 

bemærkninger hertil.  

 

3. Fjernvarme, udrulning i Fløng 

 

Begyndt på Stjernedalen/Sydstjernen, det går temmelig 

langsomt.  

Åben 

 Tommy 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

4. Byggeri på kallerupvej. 

 

Ikke noget nyt - vi afventer og tager sagen af den løbende 

dagsorden.  

 

5. Overdækning af motorvejen – solceller 

 

Vi får se jf. punkt 5.a ovenfor. 

 

6. Fibernet, udrulning i Fløng 

 

Der har været lidt forvirring med hensyn til TDC NET og 

NORLYS, der begge graver nogle steder. Det forlyder at man 

evt. skal have to indgange i huset, hvis man skal kunne 

skifte.  

Vi følger med og ser hvilke oplysninger der dukker op.  

     

9 Fastlæggelse af næste møde.    

 

Næste møde bliver konstituerende umiddelbart efter 

generalforsamling:  

 

Torsdag den 19. maj 2022 klokken 19-21 

 

Åben 

 Alle 

 
/10MAJ2022/referent: Tommy 
 

  

 

 
 


