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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

GENERALFORSAMLING 2022 
 
Afholdt 19. maj 2022 kl. 19:00 – 21:00 i Fløng Forsamlingshus 
 
Fremmødt var ca. 20 deltagere.  
 
Fra bestyrelsen var fremmødt:  
 
 Søren E. Sørensen, formand 
 Anders Vind Ebbesen 
 Tommy Rosenlind, kasserer 
 Anne-Mette Elle 
 Carl-Otto Rachlitz 
 Pia Knudsen, suppleant 
 Lizzi Hansen, suppleant 
  
 
Afbud var meddelt af: 
 
 Jeanette Ingemann, næstformand 
 Rene Rønne, suppleant 
 Jeppe Uldall Thomsen 
 
 

 

              
 

                               Bryllupsfestpyntet forsamlingshus 😊 
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DAGSORDEN (jf. vedtægterne): 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 budget for 2022 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 for 2022.  

7. a Valg af formand for 2 år.  

Ikke relevant i år.  

b Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

På valg er Jeppe Uldall Thomsen, Anders Vind Ebbesen og Tommy Rosenlind 
der alle genopstiller. 

c Valg af 2 suppleanter for 2 år. 

På valg er Pia Knudsen der genopstiller samt en vakant plads.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.  

Ikke aktuelt i år.  

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 2. april 2022. 

  

2 Valg af to stemmetællere 

http://www.floenglaug.dk/referat
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 Blev udskudt til hvis der opstår behov.  

  

3 Formandens beretning til godkendelse 

 

Formandens beretning for 2021- maj 2022. 
 
Pga. Corona, blev generalforsamlingen 2021 udsat til den 5. oktober 2021. 
Referat udsendt på hjemmesiden kort efter. 
 
I den korte periode fra sidste generalforsamling har der kun været 4 
bestyrelsesmøder. 
 
Vi har dog holdt et velbesøgt vælgermøde ifm. kommunevalget KV21 
. 
At Fløng betyder noget i Høje-Taastrup Kommune kan se af at samtlige partier 
var repræsenteret ved mødet ved deres spidskandidater. 
 
HTK har lavet en ny kommuneplan, og vi har givet høringssvar til planen. 
Svarene og HTKs kommentarer kan ses i præsentationen fra 
generalforsamlingen.  
 
I fm. naboorientering, har vi givet vore anbefalinger til etablering af en 
padlebane i Marbjerg. 
 
Vi har fået henvendelse fra firmaet Future Pilot ApS, som er ny developer på 
grunden ved Kallerupvej/Bækstien. Vi afventer fortsat og vi har den lokale 
grundejerforening med i forløbet. 
 
Ny bebyggelse ved Engvadgårdparken/-gadekærsparken. 
Firmaet HEDEBO Almene Boligselskab ønsker at opføre 24 nye boliger på egen 
matrikel i Fløng. Vi har bl.a. holdt møde med borgmesteren og adm. om 
projektet, men der et ingen afklaring p.t. Ulemper ved projektet er placeringen i 
område der i kommuneplanen er udlagt til rekreativt areal og i forbindelse med 
Engvadgårdparken i Fløng. 
 
Ældreboliger/Seniorboliger. 
Vi har fået henvendelse fra NS Ejendomme Holding ApS, der vil arrangere et 
møde med os og HTK, ang. bygning af boliger ved den anviste grund på 
hjørnet af Soderupvej/Nørreled. 
Vi afventer dette. 
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Bredbåndsdækning har i mange år været mangelfuld i store dele af Fløng. 
Derfor forsøgte vi en sondering af mulighederne for at etablere fibernet i Fløng. 
Vi blev dog overhalet inden om af TDC-Net, der påbegyndte nedlægning af 
fibernet. 
 
På Vangerne blev TDC-Net suppleret af Norlys, der også ville tilbyde fibernet 
til boligejerne. Arbejdet hermed stødte på en del vanskeligheder, idet der skulle 
indhentes gravetilladelser fra alle grundejerforeninger. 
Arbejdet hermed er endnu ikke færdigmeldt. 
 
Skovens Dag samt Byfest i Fløng er begge blevet udsat til 2023. 
Sankt Hans 2022, m. Engvadgård klubben gennemfører måske. 
 
Der kommer får på Møllebakken igen i år. 
 
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 21.marts 
2022.  
Mest landsbylokale forhold blev drøftet. Lidt om trafik i landsbyerne. For 
Fløng var det sikkerhed om skolevej (Fløng Byvej), og vejkryds ved Vesterled, 
samt bus til Marbjerg.  
 
Der blev drøftet lidt om de trafikale forhold ved Spejdernes lejr i Hedeland. 
Intet skriftligt ref. fra dette møde. 
 
I de kommunale råd og nævn efter KV21, er Tommy Rosenlind udtrådt af 
Skovrådet, Søren E. Sørensen er udtrådt af Trafiksikkerhedsudvalget – men er 
nu suppleant, og derfor trådt ind igen, da kandidaten fra Reerslev-Stærkende 
har trukket sig. Jeppe Uldall Thomsen er indtrådt som medlem af Agenda 21 
rådet. Jeppe deltager desuden i en klimaplan arbejdsgruppe i HTK. 
 
Tak: 

Som formand vil jeg hermed sige stor tak til alle der støtter op om 

foreningen. Og 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 

Landsbylaugets arrangementer. 

Debatten om beretningen blev hermed åbnet.  
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Et medlem spurgte om det var muligt at få Landsbylauget til at facilitere et 
temarelateret samarbejde med de lokale grundejerforeninger om fx støj, der 
som bekendt er et generelt problem her i Fløng. Det var der opbakning til og 
bestyrelsen vil foranledige dette fremadrettet, herunder forsøge at få 
identificeret relevante og interesserede grundejerforeninger.  
 
Der var lidt debat om behovet for igen at få støjen fra skydebanen på 
dagsordenen. Det er som bekendt givet tilladelse fra kommunen til udvidelse 
af skydetiderne, på betingelse af opførelsen af en støjvold mod Fløng. Det vides 
ikke om støjvolden er færdigetableret endnu, men bestyrelsen fortsætter med at 
følge udviklingen.  
 
På anmodning blev der lige gennemført en præsentationsrunde af bestyrelsen.  
 
Beretningen blev godkendt.  

  

4 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 samt budget for 2022 til 
godkendelse 

 

Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2021, balancen pr. 31. december 2021.  
 
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. ultimo 2021: 169 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. 
 
Kontingent der indbetales i regnskabsåret er gældende for året, således at vi 
ikke længere har skæringsdato pr. generalforsamlingsdatoen. 
 
Forslaget blev godkendt.  
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7 
A. Valg af formand for 2 år.  
B. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
C. Valg af 2 suppleanter 2 år 

  

A Der var ikke formandsvalg i år.  

B Jeppe Uldall Thomsen, Anders Vind Ebbesen og Tommy Rosenlind som 
genopstillede. Der var ikke yderlige kandidater, så de blev genvalgt. 

C Pia Knudsen var på valg og genopstillede. Fra salen meddelte et medlem : 
Camilla Andersen, Askevang 18 sit kandidatur til en suppleantpost. Der var 
ikke yderligere kandidater og de blev således begge valgt.   
 
Bestyrelsen ser herefter således ud:  
 

Navn og funktion På valg næste gang 

Søren E. Sørensen, formand 2023 

Jeanette Ingemann, næstformand 2023 

Tommy Rosenlind, kasserer 2024 

Anne Mette Elle 2023 

Jeppe Uldall Thomsen 2024 

Anders Vind Ebbesen 2024 

Carl-Otto Rachlitz 2023 

Lizzi Hansen, suppleant 2023 

Rene Rønne, suppleant 2023 

Pia Knudsen, suppleant 2024 

Camilla Andersen, suppleant 2024 

Peter Møldrup, revisor 2023 

Allan Madsen, revisorsuppleant 2023 
 

 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. 

 Der var ikke valg til revisorposterne i år.   

 

9 Eventuelt 

 Fra salen var der tak til bestyrelsen fra salen for det store arbejde. 

  

 



 

 
 

Side 7 af 7 
 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20220519_GF_REFERAT.docx 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Fløng, den 19. maj 2022 
 
___________________________ 
REFERENT: Tommy Rosenlind 

 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Fløng, den        /        - 2022 

   

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 
Regnskab 
 

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

