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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR.

Ny Fløng

10

- Fløng

DATO:

11. novemb

er

20't'J.

DELTAGERE: Flemming Tommy, Jeanette, Søren E., Laurits, Kurt
Afbud: Søren V.
Dagsorden:
Dato: Fredag d.

1.1.

november

2011.,

Tidspunkt

18.00

til

19.00, Sted: Fløng Forsamlingshus

1. Valg af referent
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
4. Medlemsstatus
5. Formandenorienterer
6. Øvrige orienterer
7. Eventuelt - herunder evt. gæsters orientering
8. Fastlaeggelse af næste møde
Aktivitet / Emner
1.0
1.1

2.0
2.7

3.0
3.1

Status

Tommv

Opfølsnins på sidste referat:
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9 afuenter næste møde.

ok

Søren E

Status på ¡egnskab:
Opdateret regnskab fremlaet

ok

Tommv

ok

Tommy

ok

Flemming

ok

Flemming

- ineen bemærknineer.

5.0

Formanden orienterer:

5.2

ansvarlie

ok

4.1

5.1

Bestyrelses-

deadline

Valg af referent:
Tommy

Medlemsstatus:
Opdateret til d.d. p.t. 105 medlemmer der har betalt for 2011-

4.O

Aktivitet

2013.

Fløng Udviklingsgruppe (Vision Fløng2011), har haft et møde
med kommunens administration, og der var kommunal side lagt
et stort stykke arbejde i undersøgelse diverse muligheder,
herunder f.eks. en fodboldskole. Referat fra Flemming følger
med mere detalierede oplvsninqer
Laurits flytter ud af sognet, og i den forbindelse indkaldes den
ene af vores suppleanter. De aftaler lige selv indbyrdes hvem
der skal indtræde. Kurt vender tilbage.
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LANDSBYLAUGET

Fløng

Landsbylauget
Soderup

5.3

54

5.5

6.0

6.1

6.2

7.0
7.1

8.0

- Fløng Sogn

- Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Kommunen har nu - langt om længe - fået asfalteret den halve
cykelsti til Soderup. Godt fremskridt, nu mangler vi så blot den
sidste halvdel helt til Soderup. Landsbylauget forsætter arbejdet
med dette.
Det går lidt trægt med oprydningen ved arealet hvor der er
etableret regnvandsbassin nord for Nørreled. Vi må nok
forespørge hos HTK dels hvordan planerne er for området
fremadrettet og dels hvomår der fowentes ryddet op. Tommy
kontakter HTK
Der var i budgetforhandlinger forslag fremme om revurdering
af vinter-snerydningen. Der er ikke blevet informeret offentligt i
den forbindelse og det vides ikke hvad resultatetblev. Vi
kontakter HTK for at høre om der er ændret på vores vejes
klassificerine. Action Tommv.

Øvnse orienterer:
Vi har søgt og fået aktindsigt i begrundelseme for hvorfor der
ikke blev etableret vestvendte ramper til Motorvejen fra

Eventuelt - herunder evt. sæsters orienterins:
Der er mulighed for at Landsbylauget kan bruge et HTK lokale
over cvkelklubben. Søren E undersøger nærmere.

Frøng den

1/ t I

-zo

til den

31.

Tommy

ok

Tommy

ok

Tommy

Søren E

ok

Vesterled-broen. Begrundelsen er dels økonomisk (ekstra
ekspropriering på Akacievej for at kunne lave en karrusel
tilkørsel) dels trafiksikkerhedsmæssige da afstanden for en
direkte tilkørsel ikke har plads nok inden afkørslen i Trekroner.
Dokumenteme læeses nå hiemmesiden.
HTK er så småt ved at varme op til en revidering af "Vejplan
som Kommuneplan" og der må forventes høring i løbet a1201.2.
Søren E og Tommy udarbejder lidt forberedelse i den
forbindelse så vi kan få rettet nogle uhensigtsmæssige dele af
planen og tilføjet de nye behov som er opstået efter ændringer af
motorveien.

Næste møde aftalt
meddeles senere.

ok

Tommy

Tommy

ok

Søren E

Gæster

januar 2012k1.19.30. Sted

ok

Søren e

ok

Alle

d2.
J*7

Flemming Andersen

Tommy Rosenlind
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Laurits Balle
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