
Landsbylauget - Fløng Sogn

Sodenrn - Marbiero - Nv Flano - Fløno

REFERAT AF BESTYRELSESMøDE NR. 3 DATO: 16. november 2010

DELTAGERE: Flemming, Laurits, Tommy, Helle, Peter, Søren E.

Afbud: søren V.

Dagsorden:
Dato: Tirsdag d. 16/11 2010, Tidspunkt: 19.30 til 22.00, Sted: Engvadgård

1. Valg af referent
2. opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
4. Medlemsstatus
5. Formanden orienterer
6. øvrige orienterer
7. Eventuelt - herunder evt.8æsters orientering

7.a Profilfolder
7.b oplæg til nyhedsbrev
7.e Gennemgang af sager, og udpegelse af bestyrelses ansvarlig

- Bus 116

- sammenlægning af klubberne

Soderup cykelsti
- Skaterpark / Legeplads

- Ekstra tilkørsels ramPe
8. Fastlæggelse af næste møde

Aktivitet / Emner Status Aktivitet
deadline

Beslyrelses
ansvarlio

1.0 Valq af referent:
1.1 Laurits 21-11-2010 Låurits

2.0 Opfølgning på sidste referatl
Punkter som ikke er afsluttet ses under punkt 7.e 1 - 5

2.1 Der er blerret plantet nøddetræer i området veq gq!9!4ret ok afsluttet alle

22 nøng Hjemmets frenfid; Vi ønsker en anvendelse som
kan oå ind med området

ok opiølgning alle

Eemmeside - Der skal udsendes et nyhedsbrev ok snarest Flemminq

3.0 Status Då reqnskab:
3.1 Tommy redegjorde for regnskabet

lnoen bevæqelser siden sidst.
ok

4.1 I Der er p.t. 164 betalende medlemmer og ok Tommy
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5.0 Formanden orienterer:

5.1
Vi kan fortsat bruge klubben Engvadgård til
bestvrelsesmøder. vi skalfinde en Dris til klubben

ok Næste møde
Flemm ng

Scheisbæk har fokus på udvikling af området mellem de to
sammenlaote klubber. ok løbende Flemmlng

Der er sende brev til Rerslev Landsbylaug, vi har intet hørt
tilbaoe oo afventer.

ok Flemming

2 interessemedlemmer

6.0 øvriqe orienterer:

6.1
Laurits følger op på udviklingen omkring regnvandsbasinet
oo "oarken". Der er ikke nvt siden sidst. ok løbende Laurits

Tommy orlenterede om muligheden for at kunne sende
sms beskeder til større grupper, eks. Orienteringer eller
tipning om indbrud eller lignende iområdet.
Tommv føloer oo oo undersøoer økonomien i dette.

Tommy

7.O Eventuelt - herunder evt. gæsters orientering: lngen gæster

7.a
Ptofil folder:
Udkast til profilfolder er
klår ultimo 2010.

under udarbejdelse, og skal VæTE I gang Ultimo 2010 Søren V

7.b
Oplæg til nyhedsbrev:
Flemmino rundsender oolæo til nvhedsbrev

I gang Flemming

7.c
7.d
7.e Gennemgang af sager. og udpege bestytelses-ansvatlig:

/_e.I

BUS 116:
Det er nu vedtaget at bus 1 16 genoptager sin rute øst om
Fløng (Nørreled). Ruten omkring Marbjerg vil blive eskåret,
og her ud over vil Marbjerg køre med en nødplan i erioden,
indtil de nye nedkørselsramper er etableret. Byrådet har
lovet at se positivt på denne nødplan. En beboer i

lvlarbjerg har set meget kritjsk på denne situation, og har
udsende en pressemeddelelse, som kan læses i

Dagbladet og lokal aviser. Landsbylauget er blevet
kritiseret, og der er udtrykt, at vi ikke er til at få i tale.
Landsbylauget har dog ikke haft nogen henvendelse fra
denne beboer i Marbjerg. Vi svarer beboeren, og lover at
støtte Marbiero. hvor vi kan.

r gang Flemming

7.e.2

Sammenlæqning af klubbene:
Sammenlægning er en realitet pr. 1. januar 2011
Der vil blive arbejdet med at få noget "fælles" omkring
arealerne foran klubberne.

r gang Flemming +

7.e.3 Soderup cykelsti: I qano Peter +
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Fæidiggørelse af cykelstien er rykket en tak op I

prioritetslisten. men vil på grund af besparelser i

kommunen tidligst blive gjort iærdig i 2012.
Peter har søgt agtindsigt i denne sag, hvor af det kan ses
at der er afsat kr. 485.000,- til projeKet. Vifortsætter med
at presse på denne sag, evt. med midlertidig forlængelse
af det sidste stykke som grus sti, eller asfaldtering af det
førsie stykke?
Vedr. Vadsby stien som pt. er lukket ved bækken, vil vi
forsøge med at påvirke en åbning af denne sti igen. Peter
starter med en samtale med lodsejeren Steffen Andersen.

7.e.4

Skateryatu / legeplads:
Vj vil gerne hjælpe med skaterparken, men har valgt at
vente på yderligere initiativer fra lragnus og Simon.
Pt. inoen initiativer omkrinq leqeplads.

i qang Flemming +
Peler

7.e.5

T raf iksit u ation e n e ksLra ti I k ø rse I src m pe

Kurt Scheelsbeck er kommet i Folketinget som vikarlor
Charlotte Dyremose, her vil Kurt endnu en gang forsøge at

komme igennem med vesi vendte tilkørselsramper til
motorveisbroen ved Vesterled.
omtab;fra sidste møde hvor vi så planer omkring den
fremtjdige ring 5, og anvendelse af Nørreled som
forbindelsesvej, blev drøfte. Der er fortsat tale om en

vision, og vi afuenter den næste opdaterede visions plan.

r gang Søren E. +
Tommy

Næste møde afholdes:Tirsdag den 8. februar 2011

Sted: Engvad gård kl.'19.30

Fløng den 21-11-2

Helle illaj-Brin chrislensen
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