
Brugerbestyrelsen for Fløng Forsamlingshus 

Kære 

 

Merete Scheelsbeck, Fritids- og Kulturudvalget 

Michael Ziegler, Økonomiudvalget 

Flemming Andersen, Plan- og Miljøudvalget 

Claus Dahl, Parkafdelingen 

Nikolaj Jetsmark Andersen, Centerchef Ejendomme 

Peter Mark Lundberg, Kulturhusene i HTK 

 

MereteSc@htk.dk 

borgmester@htk.dk 

FlemmingAn@htk.dk 

kulturhusene@htk.dk 

byraadscenter@htk.dk 

ClausDa@htk.dk 

 

Bestyrelsen i Fløng Forsamlingshus vil hermed gerne inviterer til et fælles møde med de politisk 

ansvarlige samt de embedsmænd der er overordnet ansvarlige for de praktiske opgaver i relation til 

Fløng Forsamlingshus. 

 

Vi tænker at det vil være en god anledning til at få opnået en fælles forståelse af for fremtiden med 

Fløng Forsamlingshus, der jo i princippet er en del af kulturhusene i kommunen. 

 

Særligt har vi i bestyrelsen i en årrække haft en oplevelse af, at vi i den grad er blevet overset og 

ignoreret, både med hensyn til ejendommens vedligeholdelse, pasning af udendørs arealer samt 

inkludering i kulturelle aktiviteter. 

 

Vores lokale forsamlingshus er - og skal vedblive at være - en vigtig og nødvendig mulighed for at 

vores foreninger og borgere kan mødes og at vores borgere har et lokalt attraktivt sted at fejre 

mærkedage og afholde arrangementer.  

 

Det attraktive er det desværre så som så med, da ejendommen fremstår nedslidt og 

udenomsarealerne upasset.  

 

Der er flere forhold på selve ejendommen - der helt og holdent er kommunens ansvar jf. 

driftoverenskomsten - der nu er tæt på at være kritiske på grund at tidligere tiders manglende 

vedligeholdelse. 

 

Vi håber at der er opbakning til at bruge en times tid her i Fløng og få snakket tingene igennem.  

 

Vi havde håbet på at et møde kunne sættes op inden sommerferien, men vi er indforstået med at 

rådhuset fremkommer med et tidspunkt i august eller september, hvor alle relevante parter på 

rådhuse kan deltage – i bestyrelsen kan vi altid stille op med repræsentanter.  

 

Med venlig hilsen 

Tommy Rosenlind 

På vegne af: Bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus 

mailto:MereteSc@htk.dk
mailto:borgmester@htk.dk
mailto:FlemmingAn@htk.dk
mailto:kulturhusene@htk.dk
mailto:byraadscenter@htk.dk
ClausDa@htk.dk

