Landsbylauget
Soderup

G

- Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

ENERALFORSAMLING

Afholdt 17.maj2011 kl.

19.00

- Fløng Sogn

201-1

- ca.2L.30 i Fløng Forsamlingshus

Fremmødtvar 43 deltagere, herunder 32 stemmeberettigede medlemmer.
Fra bestyrelsen var fremmødt:

Flemming Andersen, formand
Søren E. Sørensen, næstformand
Laurits Balle
Peter Schultz
Søren Voxted
Tommy Rosenlind, kasserer

DAGSORDEN (jf. vedtægterne):

1.

Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af. det reviderede regnskab for

201,0

samt budget for 2017 til

godkendelse

5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent,

bestyrelsen foreslår, at der betales 100 kroner
medlemskab indtil generalforsamlingen i 2013.

7.

A. Valg af formand for bestyrelsen for 2 år.

B. Valg
C. Valg

8.

i alt for

af 3 bestyrelsesmedlemmer Í.or 2 àr.
af 2 suppleanter for 2 àr.

A. Valg af revisor lor 2 är.

B. Valg

af revisorsuppleant lor 2 âr.

9. Eventuelt.
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REFERAT:

Valg af dirigent
Tommy Rosenlind blev foreslået og valgt til dirigent. Det blev konstateret at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da vedtægterne for indkaldelse,
aftroldelse og dagsorden var overholdt.

Valg af to stemmetællere
Der blev valgt to stemmetællere blandt de fremmødte.

Formandens beretning

til godkendelse

Som alle ved startede Landsbylauget ud for lidt over et år siden, med udgangs
punkt i sagen om Fløng hjemmet. Man havde besluttet at Landsbylauget skulle
dække Fløng sogn. Et område som tæller knap 1700 husstande, fra Soderup,

over Marbjerg og over på den anden side af motorvejen og

til området ny

Fløng.
Samtlige husstande var indbudt til Landsbylaugets anden general forsamling.
Bestyrelsens første arbejde blev at få sat strukfur på hvordan man som
bestyrelse skulle arbejde. Bestyrelsen konstituerede sig selv, med Tommy som
kasser, Søren E. som næstformand og mig selv som formand. Der blev fastsat
en forretningsorden, sat en vagtplan for byrådsmøderne, lavet en hjemmeside
og Facebook side. Og de forskellige sager i området blev delt imellem
bestyrelsesmedlemmerne.

Det var hurtigt klart at der var masser af sager at tage fat pä. Bus L16, som
allerede havde en veletableret gruppe, motorvejen og trafikforholdene omkring
dem. Blandt andet over Marbjerg. En ufærdig cykelsti til Soderup som er
grusbelagt og slutter i et sving langt inden Soderup.

Men også de grønne områder fik bestyrelsens opmærksomhed. Vi blev
kontaktet af kommunen omkring et nøddebuske projekt. Lidt naive indbød vi
til en udplanüring af disse ved gadekæret, for efterfølgende at erfare at det blev
bestyrelsen som måtte plante samtlige nøddebuske. Vi fik også en henvendelse
fra den lokale klimaforening omkring et samarbejde, men kunne ved den
lejlighed for ikke finde en vinkel som umiddelbart indbød til et samarbejde.
Senere på året fik vi endnu en henvendelse omkring lidt grønt område. Denne
gang omkring det rekreative areal ved Nørreled, men klog af 'skade'valgte vi
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at melde tilbage at vi gerne ville bidrage med det koordinerende arbejde, men
at vi ikke ønskede at stå med gartner gerningen igen.

Klubberne i området stod foran en sammenlægning af Økonomiske årsager.
Her indgav bestyrelsen sit høringssvar til kommunen hvor vi mente at en
Løsning med en fælles klub i de to eksisterende bygninger med en udnyttelse af
arealerne imellem dem, var at foretrække frem for det af kommunen forslået
oplæ9, som gik på at benytte lokaler på skolen.

for en udvidet høringsret. Dog
endnu uden at dette er lykkedes. Kommunen er dog bekendt om vores
eksistens og har bekræftet vores høringspart som interessent i området og vil

Bestyrelsen har som et mærkepunkt arbejdet

blive taget med som høringspart under de normale regler.
For et par måneder siden blev bestyrelsen indbudt til en preesentation af Vision
Fløng 2011,. Mødet forløb rigtig godt, og bestyrelsen besluttede at deltage i
udviklingsgruppen bag Vision FLøng 2011. Dog med forudsætning for at det
ikke er Landsbylauget som er initiativtager og koordinator for projektet.
Ydermere meldte bestyrelsen tilbage at man gerne så at man indbød
ældresagen så berøringsfladen for borgerne blev så bred som muligt.
Klimaforening havde også hørt om Vision Fløng 2011, og var interesseret i at
deltage i projektet. Landsbylauget opfodrede udviklingsgruppen til at man
indbød klimaforeningen til projektet så man også kunne få en klima perspektiv
på visionen. En del af gruppen vil senere fremvise deres vision for FLøng her på
generalforsamlingen.

Nu startede vi med Fløng hjemmet, og vi slutter også med Fløng hjemmet
(beretningen i hvert fald). Bestyrelsen blev af kommunen indbudt til et
informations møde omkring Fløng hjemmet. Kommunen havde planer om at
flytte en institution for sårbare børn til Fløng hjemmet. Dette kombineret med
et døgn og weekendtilbud. Bestyrelsen kunne godt se en sådan intuition
fungere i området, men tilkendegav overfor kommunen at bestyrelsen mente
det var vigtigt at afholde det tidligere lovede informationsmøde for de
nærmeste naboer. Dette løfte ville kommunen selvfølgelig holde. Efterfølgende
kunne bestyrelsen så konstatere at man ikke havde indbudt ældre boligerne til
dette møde. Dette fandt bestyrelsen yderst uheldigt da de må være at betegne
som nærneste naboer og det ville havde været naturligt at indbyde dem til
mødet. Dette har vi pointeret overfor kommunen. På foranledning fra lederen
fra klubben, fik vi sat et møde op med den nye bestSrrer for intuitionen som
flytter ind i FLøng hjemmet. Her fik vi en god gennemgang af hvad det er for
udfordringer som intuitionen håndtere, og hvordan deres hverdag er. Vi
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opfordrede bestyreren til at holde et åbent hus arrangement inden man flytter
ind, således borgerne i FIøng Sogn kunne få samme information. Og det syntes
han var en yderst god ide, og han mente at det ville være muligt at afholde i
uge 32/33. Men vi vender tilbage med det præcise tidspunkt. Slutteligt spurgte
han indtil om ikke vi kunne spørge i lokalområdet om man havde en ide til et
nyt navn tilbygningen, da man føler at FLøng hjemmet er utidssvarende.

Nu sagde jeg at vi ville slutte med FLøng hjemmet, men det er ment i overført
betydning. Arbejdet slutter ikke for Landsbylauget, tværtimod. Masser af sager
presser sig på og den næste 'store' sag kunne være tværvejene som man har i
tankerne skal forbinde Roskilde med en ny ring 5. Men mere om dette under
eventuelt.
Beretningen blev godkendt med applaus.

lt^

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2010 samt budget for 2011
godkendelse

til

Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2010 samt balancen pr. 31. december
2010. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt bestyrelsen.

I

regnskabsåret 20L0 har udgifterne været meget begrænset, men efter
afslutning til afholdelsen af generalforsamlingen er der dog boglørt nogle
udgifter bl.a. til tryk i^g af den husstandsomdelte folder. Der er ikke lagt
budget for 20L1.
Regnskabetblev godkendt i sin helhed.

5

Indkomne forslag
Fra et medlem, Inge Jakobsen, var indsendt følgende forslag til behandling på
generalforsamlingen:
Vedr. Pensionistboligerne EløngByaej 25 A-D ogVesterled A-l
Disse pensionister mangler en støtte/forhnndler til at få møngler/ønsker aedr.
deres bolíg og trønsportmulighed.
Høje-Taastrup kommune frasiger sig behandling af hmoendelser og henoiser til
Ej endomsødministr øtor F olmer Ols en.
Beboerne møgter ilcke at oprette m bestyrelse som HTK ønbefnler. Derfor står den
enkelteborger saagt.
Beboerne ønsker derfor støtte af Løndsbyløuget - FIøng Sogn.
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Boligerue er saære at udleje sektom de er de største pensionistboliger i HTK og
nyrenooerede.
Kan det skyldes nedenståutde problemer? (HTK knn på henoendelse ikke oplyse

tuorþr).
Der

er

o
o
.
o
.

føIgenile problemer:

Bustrønsport

Hækklipning
Gennemgang aedbolig A (ønskes lukket)
Skilt prioøt område (pløds aed flagstøng)
Bordlbænk (plads aed flagstang) bord møngler, bænke
ogsåmed grffiti

i dårlig stønd

og nu

Formanden udtalte sympati med beboerne, men påpegede af bestyrelsen ikke
mente at Landsbylauget kunne indtræde som repræsentant for beboerne
overfor udlejer - denne mulighed er ikke tilstede i vedtægteme.

Etablering af en beboergruppe må ske enten ved hjælp af pàrørende eller i
privat regi af en medborger på frivillig basis. Hjælp og vejledning til oprettelse
af en beboergruppe kan evt. fås ved henvendelse til den netop oprettede HøjeTaastrup Frivilligcenter, der inden for kort tid bliver etableret med
kontorlokaler i medborgerhuset på KøgevejTL.Se mere herom i lokalpressen.

Det er måske også en mulighed at kontakte ældresagen for hjælp - de har
måske - i modsætri.g til Seniorrådet - mulighed for behandling af enkeltsager.

Hvis der er en at vores medborgere

i

Fløng og omegn der ønsker at hjælpe,
formidler Landsbylauget meget gerne kontakten til beboerne i ældreboligerne.

Med hensyn til specielt busforbindelsen iEløng, så er det et af Landsbylaugets
princippunkter, og der følges op på at der kommer fornuftig og brugervenlig
betjening i området igen efter f.ærdiggørelse af motorvejsbyggeriet.

6
-

Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslfu, at det betales 100 kroner
for medlemskab indtil generalforsamlingen i2073.

i alt

Bestyrelsens forslag om "nedsættelsen" af kontingentet, skal ses i lyset af at vi
ikke kan se udgifter i de næste par år der berettiger opkrævning af særligt stort
kontingent, og at vi dog alligevel gerne vil opretholde en symbolsk
medlemsbetaling, dels til dækning af mulige "PR-udgifter" f.eks. foldere og
annoncer samt de beskedne driftsudgifter vi trods alt har.
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På spørgsmål fra et medlem, kunne kassereren bek¡æft at det ikke er
Landsbylaugets hensigt af samle en formue sarrunen. Der er alene tale om et
lille økonomisk beredskab, hvis der skulle komme en "sag" op, der kræver
noget mobilisering.
Bestyrelsens kontingent forslag blev vedtaget.
Kassereren vil snarest muligt fremsende e-mail
erindring om fornyelse af medlemskabet.

A.
B.
C.
A

til eksisterede medlemmer med

Valg af fonnand for bestyrelsen lor2 àr.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af 2 suppleanter for 2 år.

På valg var Flemming Andersen.

Den nuværende formand, gerne ville egentligt gerne fratræde, og der blev
indkaldt kandidater til formandsposten, men da der ikke var nogle der meldte
sig, modtog Flemming Andersen genvalg - og blev valgt med stor applaus - til
formandsposten frem til generalforsamlingen i 2013.

B

Tre bestyrelsesmedleûuner var på valg:

Laurits Balle

-

der var villig

til

genvalg
Schultz der begge ønske at udtræde.

-

samt Helle Christensen og Peter

Som ny kandidat meldte ]eanette Ingemann sig.

Jeanette úrgemann og Laurits Balle blev begge valgt
201.3, naturligvis med applaus.

til bestyrelsen frem til

Bestyrelsen fortsætter med reduceret bemanding, hvilket er i overensstemmelse
med vedtægterne.

C

Begge suppleanter var på valg, og de modtogbegge genvalg.

Da der ikke var andre kandidater, blev Pia Knudsen og Kurt Scheelsbeck begge
valgt som suppleanter til bestyrelsen frem til 20L3.
Det kan herefter konstateres at bestyrelsen indtil næste generalforsamling har
følgende sammensàtning (kommer også på hjemmesiden):
På

valg
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Flemming Andersen
Søren E. Sørensen

Tommy Rosenlind
feanette Ingemann
Søren Voxted
Laurits Balle
Pia Knudsen

Kurt Scheelsbeck

2013
2012
2012

20t3
2012
2073
2073
2013

Der blev af et medlem opfordret til at også bestyrelsens personlige e-mail
adresser blev lagt på hjemmesiden - men dette ønsker bestyrelsen ikke på
grund af risikoen for personlig spam - der opfordres til altid at benytte
Landsbylaugets e-mail adresse (mail@floenglaug.dk) hvortil alle i bestyrelsen
har adgang.

A.
B.

Valg af revisor Í.ot 2 âr.
Valg af revisorsuppleant Í.or 2 àr.

A

Kassereren havde fået tilkendegivelse fra revisor Ditte Larsen om at hun var
villig til genvalg. Da der ikke var andre kandidater blev Ditte Larsen genvalgt
med applaus frem til2013.

B

Da bestyrelsen ikke havde modtaget oplysninger om

nedlæggelse af
kandidatur, blev den tidligere revisorsuppleant Gitte Nielsen genvalgt - med
applaus - frem til201.3.
Eventuelt

Kamila Knuth oplyste om et møde den 8. juni 2011 kI. 19-27 i Hedehuset, der
omhandler områdefornyelse for Fløng og Hedehusene. Socialminister
Benedikte Kjær kommer på besøg og arrangør er De Konservative i HøieTaastrup.
Der bliver delt husstandsomdelt løbesedler om arrangementet.

Kamila Knuth kunne også oplyse at der arbejdes på et borgermøde i regi af
Høje-Taastrup Kommune om trafiksituationen (motorvejsudbygningen). Følg
med i lokalpressen - der kommer mere information.
Pia Knudsen - leder af den sammenlagte fritidsklub i FLøng (Engvadgård og
Fl,ønghuset), opfordrede områdets øvrige beboere til at kontakte hende for at
benytte klubbens lokaler om formiddagen - indtil de unge møder. Der er mulig
for mange aktiviteter, bl.a. anvendelse af computere, bordtennis, billard m.m.
Og så naturligvis blot hygg" og kaffe.
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Herefter var der et indlæg om Vision Fløng - hvor Francisco Ortega,
Hovmarken, viste en lille præsentation med visionen om etablering af et
integreret idrætsområde på basis af det nuværende idrætsområde bag ved
FIøng Skole til og med det grørìne område mellem Engvadgård's
parkeringsplads og Fløng Byvej (nuværende boldbane) - men petanque baner
og op til flere boldbaner (håndbold, basket mv.). Også etablering af kunstgræs
fodboldbane på den nuværende grusbane samt en 1. sal på Engvadgård's hus
med fitness faciliteter er indehold i visionen.

Initiativgruppen arbejder selvstændigt og håber at få opbakning fra områdets
eksisterende foreninger mv., og formanden for Landsbylauget kunne meddele
af vi bakken op om initiativet og har repræsentation i initiativgruppen.
Endelig havde næstformand Søren E. Sørensen en lille illustrativ fremlæggelse
af de udfordringer vi forudser at skulle arbejde med i de næste par år, nemlig
en opdatering af kommunens vejplan. Den er til revision i 2072 - har vi fået
oplyst - og vi kan allerede se at der er et par veje der bør tages op til revision bl.a. planlagte forbindelse til Ring 5 motortrafikvejen. Der findes kort på
Landsbylaugets hjemmeside (www.floenglar-rg.dk) der belyser problematikken.

Arbejdet med anlæg af rundkørsler i Fløng vil også blive fulgt tæt af
Landsbylauget, således at vi sikrer dimensionering og udførelse er i
overensstemmelse med vejreglerne.

Referent: Tomm y Rosenlind

ç

-

2011

Tomnry Rosenlincl (si¡;n.)

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

- 201.7

Flcrnrning Andersen

Sør'en E. Sørensen
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Tommy Rosenlind
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