RESUME
Stiftende Generalforsamling i Landsbylauget – Fløng Sogn
afholdt mandag 31. maj 2010 kl. 19.00 i Fløng Forsamlingshus.
Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og sluttede kl. 22.55.
Efter en temmelig kaotisk start – på grund af overvældende fremmøde (150+ husstande), så ekstra
stole måtte fremskaffes og borde fjernes – dog uden at alle fik en siddeplads – blev
generalforsamlingen indledt jf. den omdelte dagsorden.
Dagsorden til denne stiftende generalforsamling var omdelt til samtlige husstande i Fløng Sogn,
og den indeholdt følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Registrering af fremmødte
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 4 stemmetællere
Gennemgang og debat om forslag til vedtægter, herunder navn og område
Fastsættelse af kontingent (der foreslås kr. 100 for 2010 pr. medlemskab)
Afstemning om forslag til vedtægter og kontingent
Pause – indmeldelse af medlemmer i Landsbylauget – Fløng Sogn – husk kontanter
Præsentation af kandidater til bestyrelsen, suppleanter og revision
Valg af kandidater til bestyrelsen, suppleanter og revision (kun indmeldte medlemmer har
stemmeret)
Pause – optælling og den nyvalgte bestyrelse får 10 min. til at stikke hovederne sammen.
Præsentation af den nyvalgte bestyrelse
Eventuelt, under eventuelt kan der IKKE fremsættes forslag til afstemning.
Afslutning af stiftende generalforsamling

RESUME:
Navngivning blev hurtigt overstået, idet generalforsamlingen vedtog arbejdsgruppens forslag:
Landsbylauget – Fløng Sogn, (herefter kaldet Landsbylauget) der – som navnet angiver – omfatter
alle husstande i Fløng Sogn – dvs. byområderne Ny Fløng og Fløng, landsbyerne Soderup og
Marbjerg samt husstande med adresse omkring Hovedgadens vestlige ende. Der arbejdes på at
Landsbylauget får lavet et logo – hvilket generalforsamling var yderst positivt stemt for.
Der var bemærkning fra en deltager, der udtrykte bekymring om Landsbylaugets vilje til at
repræsentere de små Landsbyer i området (Marbjerg og Soderup). Det blev hertil bemærket at der
i høj grad er tale om fælles interesser (f.eks. cykelstien fra Fløng til Soderup og trafikken igennem
Marbjerg, der jo ender i Fløng). Formålsparagraffen henviser i øvrigt til et generelt
interesseområde, der ikke er begrænset af geografi.
Der var opfordring til bestyrelsen om en grafisk fremlæggelse af Landsbylaugets område (Fløng
Sogn) på en kommende hjemmeside.
Herefter blev de foreslåede vedtægter (på internettet, Facebook og ved fremlæggelse i Rema 1000
og på Fløng Bibliotek) gennemgået en paragraf ad gangen, og skriftlige ændringsforslag samt
ændringsforslag fremsat på generalforsamlingen blev behandlet direkte. Gennemgang af de
enkelte paragraffer blev afsluttet med en afstemning om / tilkendegivelse af den endelige ordlyd.
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Der var stillet forslag om at Landsbylaugets formålsparagraf (§2) blev udvidet så Høje-Taastrup
Kommunes udviklingsstrategi 2010-2022, om en ”bæredygtig byudvikling” blev refereret direkte.
Dette blev vedtaget.
Medlemsbetingelserne blev drøftet en del, da der var stillet forslag om at der kunne være flere
medlemmer pr. husstand. Dette blev ikke vedtaget, idet det blev præciseret at der kunne være eet
stemmeberettiget medlemskab pr. husstand, uanset antallet af myndige beboer på adressen.
Ændringsforslag angående afgivelse af stemme ved fuldmagt blev behandlet og det blev besluttet
at det skulle være muligt at afgive stemme ved fuldmagt. Dog blev det beslutte at der skulle være
den begrænsning at hver fremmødte stemmeberettiget medlem kun kunne repræsenterer
yderligere én fuldmagtsstemme – dvs. der kan maksimal afgives 2 stemmer pr. fremmødt
stemmeberettiget husstand.
Det blev præciseret at ikke-stemmeberettigede medlemmer – f.eks. personer med bopæl uden for
Landsbylaugets område men med børn i Fløng Skole – alene har taleret med ikke stemmeret på
generalforsamlinger.
Det blev fremhævet at Landsbylauget tilstræber en elektronisk dialog med sine medlemmer, da
såvel produktion af fysik materiale som omdeling indebærer et ikke ubetydelige ressourceforbrug.
Der blev i den forbindelse fra en deltager udtrykt ønske om annoncering i lokalpressen, og dette
vil naturligvis blive overvejet af bestyrelsen.
Med hensyn til bestyrelsesparagraffen var der den del debat med hensyn til antal og
sammensætning af bestyrelsen og efter nogen diskussion blev det endeligt besluttet at formanden
fremover vælges direkte på generalforsamlingen, samt at bestyrelsen skal udgøres af op til 7
personer + op til 2 suppleanter. Medlemmer af bestyrelsen skal på valg hvert 2. år. Formanden
konstitueres af bestyrelsen i stiftelsesåret, men vælges direkte fra år 2011 for en 2 årig periode.
Der var enighed om at – uanset det i vedtægterne er anført et specifikt antal
bestyrelsesmedlemmer (3) på valg hvert andet år – så vil en dirigent kunne reducere dette antal
hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig.
I forbindelse sammensætning af bestyrelsen var den en del debat – og stillet ændringsforslag – om
den specifikke konstituering af bestyrelsen, men generalforsamling var enig om at – ud over
formanden der er direkte på valg – bestyrelsen har frihed til at konstituere sig selv.
Efter en hurtig beslutning om godkendelse af de sidste paragraffer, der vedrører specifikke regler
om regnskabsføring, tegningsregler, vedtægtsændringer og opløsning, gik generalforsamling over
til afstemning om såvel det reviderede vedtægter samt arbejdsgruppens kontingentforslag for 2010
på DKK 100 pr. medlem (dvs. husstand hvis stemmeberettiget, eller person/organisation hvis
ikke-stemmeberettiget).
Generalforsamlingen godkendte de reviderede vedtægter (inkl. konsistensrettelser) samt
kontingentforslaget. Landsbylauget – Fløng Sogn er således en realitet.
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Det blev pålagt den nyvalgte bestyrelse af gennemgå vedtægtsteksten med henblik på konsistens i
henhold til de på generalforsamlingen besluttede ændringer.
Så var der programsat en pause hvor de fremmødte kunne foretage indmelding i foreningen ved
betaling kontingent på DKK 100 for 2010 – og ud af ca. 155 fremmødte var det 145 der indmeldte
sig på stedet.
Samtidig var det tid til at kandidater kunne opstille til bestyrelsen, som suppleanter og
revisor/revisorsuppleant, og da pausen var overstået var der opstillet en fuld besætning, dvs. 7
bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Følgende blev valgt:
Bestyrelse:
Helle Maj-Britt Christensen
Flemming Andersen
Peter Schultz
Tommy Rosenlind
Laurits Balle
Søren E. Sørensen
Søren Voxted
Suppleanter:
Kurt Scheelsbeck
Pia Knudsen

Revisor:
Ditte Larsen
Gitte Nielsen (suppleant)
Som et ekstraordinært punkt, blev generalforsamling bedt om at tilkende sin støtte til udpegelse af
2 kandidater til eventuel varetagelse af kommunalt udpegede repræsentanter i Fløng
Omsorgscenter, og der var applaus til:
-

Inge Jacobsen
Søren Voxted

Det er herefter op til bestyrelsen at udpege en eller to kandidater efter behov.
Under eventuelt opfordrede Pia Knudsen de fremmødte til at støtte op om de unges ønske om
reetablering af en skaterpark i lokalområdet. Der har tidlige være en rampe på Fløng Skole.
Endelig kunne byrådsmedlem Kurt Scheelbeck (C) – og fuldgyldigt medlem af Landsbylauget fortælle at kommunens møde med Fløng Omsorgshjem samme dag (Michael Ziegler og Frederik
A. Hansen - 31/5) havde medført en accept af et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem (der ikke
kan være ansat i kommunen, eller politikker på grund af dobbeltrolleproblematik vedr.
tilsynsmyndighed) - dvs. Landsbylaugets kandidater har gode chancer. Kurt Scheelbeck kunne
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ligeledes fortælle at repræsentanterne fra Fløng Omsorgscenter – formegentligt inden for en 14
dages tid – ville vende tilbage med en reaktion på kommunens tilbud om tilbagekøb respektive
ombytning af Plejehjemsbygningen til alternativ placering.
--Resume godkendes hermed af bestyrelsen:
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