Landsbylauget
Soderup

- Fløng Sogn

- Marbjerg - Ny Fløng - FIøng

REFERAT AF BESTYRELSESMøDE NR. 5

DATO: S.april 2011

DELTAGERE: Flemming, Laurits, Tommy, Søren E, Peter
Afbud: Helle, Søren V.
Dagsorden:
Dato : ïirsd ag d.
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4 201 1, Tidspunkt: 1 9.30 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. gæsters orientering
7.a Vision Fløng 2011
7.b lnstitutionen I Fløng Hjemmet - besøg af forstanderen.
7.e Trafikforhold / rundkørsler i Fløng
8. Fastlæggelse af næste møde

Aktivitet / Emner
1.0

ValE af referent:

1.1

Tommv

2.O

Opfølqninq på sidste referat:
Gennemgang af folderen vedr. generalforsamlingen. Små
justeringer aftalt.
Dato fastsat til 17. maj 201 1 kl. 19.00 i Fløng

2.1

2.2

2.3

Status

Bestyrelses
ansvarlio

Tommv

Forsamlingshus.
Skriftlig beretning laver Flemming ASAP.
Trykning i uge 15 og omdeling inden 1 . maj af hensyn til
frister for indkaldelse jf. vedtægterne.
Undersøger om vi kan få husstandsomdeling via
fodbolddrenoene.
Opfølgning på Soderup cykelsti.
Medsendt som emne til besigtigelse til HTK iforb, med
veisvn 2011.
Beplantning på Nørreled. Meddelt HTK (Knud Anker) at vi
bakker op og gerne vil deltage med ikke vil have ansvaret
der bør liooe hos HTK.
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Uge 15

Tommy
Flemming

Peter

Søren E.
Tommy
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3.0

- Fløng Sogn

- Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Status oå reonskab:
lngen posteringer siden sidst.
Regnskabsoplysninger lægges ikke offentligt ud, men kan
ses på generalforsamlingen. Regnskab er som tidligere
nævnt revideret oo underskrevet af bestvrelsen.

ok

Tommy

ok

Tommy

Formanden orienterer:
lnoen bemærkninoer

ok

Flemminq

6.1

Øvrioe orienterer:
lnqen bemærkninoer

ok

7.0

Eventuelt

3.1

4.0

Status på reqnskab:

4.1

Uændret.
Der er p.t. 162 betalende medlemmer og

3 interessemedlemmer

5.0
5.1

6.0

7.a

7.b

-

herunder evt. oæsters orienterino:

Bestyrelsen fik orientering om Vision Fløng 2011 som
nogle lokale initiativtagere har arbejdet med.
Der var enighed om at Landsbylauget bakker fuldt op om
projektet, og deltager med "mandskab" i det videre forløb
(Flemming og Peter).
Der var enighed om at der bør være bredest mulig
tilslutning i lokalområdet blandt eksisterede foreninger,

institutioner mv.
Gennemtænkt plan for offentliooørelse bør læqoes.
Bestyrelsens havde besøg af forstander Preben
Overgaard, det har fået ansvaret for at drive den nye
institution på det tidligere Flønghjemmet.
Preben fortalte at det er meningen af der skal drives
dagskole (skole og fritidsordning) på adressen for elever
med særlige behov, der p.t. er indskrevet på dels
Bøgeskolen og Bredebjerggård.
(link:
http ://www2. htk.dki nstitutions_og_skolecenter/Skoler/Styr
elsesvedtaegVspecialundervisning.pdf)
Elever fra 1. til 9. klassetrin skal gå på dagskolen, der har
planlagt åbent fra 8.00 til 16.00.
lndflytningen er planlagt til uge 33 i forbindelse med start
på det nye skoleår.
Bestyrelsen forslog at afholde åbent hus for lokalområdet
med en orientering om skolens arbejde og virke. Mulighed
for samtidig orientering fra politikker side om yderligere
anvendelse af huset.
I

Gæster

Ja

Flemming
Peter

Preben
Overgaard

2

C:\Documents
Sogn\DOKUMENTERU0l

and

1

Settings\Rosenlind\DokumenteA LANDSBYLAUGET
0405_8estyrelsesmøde_5.docx

Fløng

Landsbylauget
Soderup

7.c

- Fløng Sogn

- Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Der er ikke fastsat noget navn til skolen, og Preben
modtager meget gerne forslag til navn. Landsbylauget
læooer emnet ud oå FB.
Vedrørende trafikforhold, så er vi p.t. i venteposition
overfor tærdiggørelsen af byggeriet. Vi har fremsendt
vores bemærkninger til HTK.
Der er dog plads til forbedringer - der er konstateret hele 3
uheld ioq omkrinq rundkørslerne.

Søren E
Tommy

7.d

8.0

Næste møde afholdes: Som konstituerende møde
i umiddelbar forlængelse af generelforsamlingen
den 17. maj 2011 kl. 19.00 i Fløng
ForsamlinEshus.

Alle

rg ?-_
Peter Schultz

Laurits Balle
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