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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 73 

              25. august 2022 

                12:00 – 21:30  

Flønghytten 

DELTAGERE: Søren, Camilla, Anders, Carl-Otto, Anne Mette, Lizzi, Jeppe og Tommy 

AFBUD: Rene, Jeanette og Pia 

 

Dagsorden:  

 

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. Nye parkeringsregler, Skillerabatter 

3. Midlertidig bilkørsel på stisystemer 

4. Ring 5, lokalt 

2. Agenda21-rådet. 

3. Skovrådet.  

1. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2023 

4. Kommuneplan21 

1. Høringssvar 

5. Byfest i Fløng 

1. Byfest 2023 

5. Boligbyggeri i Fløng 

1. Ungdoms- eller udslusningsboliger ved Engvadgård 

2. Seniorboliger ved Nørrekær 

6. Samarbejdsforum for Landsbylaug. 

1. Deltagere i næste møde fra Fløng 

2. Forslag til forretningsorden  

7. Diverse 

1. Skydebane støjgener, - nye skydetider er tildelt. 

2. Facebook-gruppe 

8. Eventuelt: 

1. Får på Møllebakken 

2. Status Klimaplan arbejdsgruppen i HTK 

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 

 

 

     

# 
Dagsordenpunkt  

 
Status 

Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 

Tommy tager referat 

Vi bød velkommen til Camilla og foretog lige en præsentation 

bordet rundt.  

Lukket 
 Tommy 

     

2 Godkendelse af tidligere udsendte referater    

 

Bestyrelsesmøde #72 godkendt samt 

Generalforsamlingsreferatet og efterfølgende konstituering 

blev godkendt.  

Lukket 
 alle 

     

3 Status på regnskabet og medlems status    

 

Status på regnskab afgivet – jf. nedenfor.  

 

Der er 119 medlemmer der har fornyet eller nytegnet 

medlemskab for 2022-2023 – ikke så højt som forventet, men 

fortsat pænt over vores minimum på 100, der sikre os 

høringsberettigelse hos kommunen. Der er godt 3.200 

medlemmer i vores Facebook gruppe. 

 

Vi overvejer hvordan hvervning fremadrettet skal ske.  

Lukket 

 alle 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

     

4.1 Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i) Trafiksikkerhedsudvalget (Suppleant deltager) 

Vi har ikke hørt fra udvalget eller resultat fra vejbesigtigelsen, 

men forventer at få noget afmelding fra vejbesigtigelsen, 

herunder skolevejen Fløng Byvej 

 

[Efterfølgende mødet er der offentliggjort resultater fra 

vejbesigtigelsen på HTK’s hjemmeside: link] 

 

ii) Parkeringsregler - Skillerabatter. 

Ny lovgivning, der især kan få betydning for vangerne, hvor 

der er etableret parkeringsarealer, der kan forveksles med 

skillerabatter.  

Dette er dog ganske klart at disse arealer i forbindelse med 

byggemodningen i 1972 er udlagt til parkering, se 

byggemodningen her: Link. 

Vi afventer og følger sagen.  

 

iii) Midlertidig bilkørsel på stisystemet 

Lukket 

 Alle 

https://dagsordener.htk.dk/vis?id=8a438b5f-10fd-4380-8a01-ad87075efb71&fbclid=IwAR2wm121685Qeh6iPed6O8oni2U6eog-epQc9t8uZvKURxruAHvPxKhiPA0
https://floenglaug.dk/pdf/20220825_BYGNOR_1972.jpg
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Indtil nu har vi ikke hørt at dette skulle være et problem. Vi 

afventer at se om det bliver det. 

 

iv) Ring 5, lokalt 

Ikke noget nyt. Overordnet virker det urealistisk at det kunne 

komme på tale at der kunne laves en linjeføring 5½ vest for 

Marbjerg, da dette økonomisk slet ikke giver mening. 

Arealophævelsen af nuværende ring 5 er endnu ikke 

gennemført i folketinget.  

 

     

4.2 Agenda21-rådet    

 

Der har været afholdt møde den 5. maj 2022.  

 

Der blev talt rigtigt meget om cykelstier, og så blev det nævnt 

at behandlingen af forslaget om overdækningen af 

motorvejen med solceller forventes politisk behandlet inden 

udgangen af året, hvorefter der vil komme en konklusion.  

Lukket 

 Jeppe 

     

4.3 Skovrådet    

 

Skovens dag 2022 

 

Vi afstår fra 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 er gang i en reetablering af styregruppe/bestyrelse, 

således at det bliver Jan Kock fra FHI og Tommy fra 

Landsbylauget der alene står formelt for Byfest-foreningen. 

 

Der søges at etablere et fornuftigt økonomisk fundament via 

afholdelse af nogle bankospil i forsamlingshuset hen over 

efteråret og foråret. 

 

Planen er fortsat at vi starter op igen med byfesterne i 

september 2023.  

Åben 

 Tommy 

     

5 Boligbyggeri i Fløng    

 

i) Ungdoms- eller udslusningsboliger ved Engvadgård.  

Vi har ikke hørt ny om dette, siden der var nogle artikler fra et 

par byrådspolitikere i lokalpressen og vores eget læserbrev: 

Link.  

Sagsfremstillingen fra kommunen kan ses her: Link. 

 

ii) Seniorboliger ved Nørrekær. 

Vi har heller ikke hørt mere om denne sag.  

Åben 

 Alle 

https://floenglaug.dk/pdf/20220721_Dagbladet.jpg
https://floenglaug.dk/pdf/20250825_BOLIGENGVAD_HTK.pdf
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

     

6 Samarbejdsforum for Landsbylaug.    

 

i) Deltagere fra Fløng 

Anne Mette og Anders deltager den 20. september 2022 mødet 

i Høje-Taastrup. Referat møde 14. juni 2022: -link- 

 

ii) Forslag til forretningsorden 

Fremlægges til drøftelse på mødet.  

Åben 

 Søren 

Anne 

Mette 

Anders 

Carl-

Otto 

     

7 Diverse    

 

i) Skydebane støjgener, - nye skydetider er tildelt. 

Ikke nogen oplevede støjreduktioner selv om der er lavet 

støjvold. Måske vi skal overveje at bede om en måling.  

ii) Facebook-gruppe 

Kører som det plejer.  

Lukket 

 Alle 

     

8 Eventuelt    

 

1. Får på Møllebakken 

 

Det lykkedes igen i år. 

 

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

 

Grønt med grønt på. Solceller på erhvervsbyggerier og 

ladestandere er fokusområder.  

 

3. Fjernvarme, udrulning i Fløng 

 

Kritisabelt at de får lov at bruge vores rabatter fx. på  

Sønderled som materialeplads. 

 

[Efterfølgende har vi modtaget en del materiale fra HTF som 

beskriver forløbet mv.- ligger på vores hjemmeside samme 

med dette referat] 

 

4. Byggeri på kallerupvej. 

 

Ikke behandlet 

 

5. Overdækning af motorvejen – solceller 

 

Ikke behandlet 

 

6. Fibernet, udrulning i Fløng 

 

Ikke behandlet  

 

7. Forvirring vedr. TDC Net og NORLYS. 

Åben 

 Tommy 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

Ikke behandlet 

     

9 Fastlæggelse af næste møde.    

 

Næste møde er aftalt til  

 

Mandag, den 7. november 2022 klokken 19-21 i Fløng Hytten. 

 

Åben 

 Alle 

 
/27AUG2022/referent: Tommy 
 

  

 


