Landsbylauget
Soderup

- Fløng Sogn

- Marbjerg -

Ny Fløng

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR.11-

- Fløng

DATO:

37. januar 2072

DELTAGERE: Tommy, feanette, Søren E., Søren V.
Afbud: Flemming Kurt.
Dagsorden:
Dato: Tirsdag d. 31. januar 2012, Tidspunkt 19.30 tiI21.30, Sted: Engvadgård

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af referent

IL Konstituering af bestyrelsen
Opfølgning på referater
Status på regnskabet

Medlemsstatus

Formandenorienterer
Øvrige orienterer
Eventuelt - herunder evt. gæsters orientering
Fastlæggelse af næste møde

Aktivitet / Emner
1.0
1.1

1.II

Vale af referent:
Tommv
Kurt indtrådte som suppleant i stedet for Laurits, der er flyttet

Status

Aktivitet

Bestyrelses'

deadline

ansvarlig

ok
ok

Tommy
Tommy

ok

Søren E

ok

Tommy

ok

Tommy

ok

Flemmine

fra Flønq. Hiemmesiden opdateres.

2.0

Opfølenine på sidste referat:

2.1

Referat fra bestvrelsesmøde nr. 9 oq nr. 10 blev eodkendt.

3.0

Status Då reenskab:

3.1

Regnskabet for 2011 er afsluttet. Der mangler revision af
regnskabet, men det forventes klar til underskrift ved næste
møde.

4.0

Medlemsstatus:

4.1

Opdateret til d.d. p.t. 115 medlemmer der har betalt for 20112013 - heraf to interessemedlemmer (grundejerforeninger). En
enkelt indbetaling kan ikke placeres, men er bogført som

kontinsentindbetalins.

5.0

Formanden orienterer:

5.1

Insen bemærknineer
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6.0

6.1

6.2

6.3

6.5

6.6

- Marbjerg -

Ny Fløng

Øvnq=e orienteren
Søren v - henvendelse ældreboliger vedr busforbindelser og

adgangsvej (grus/mudder) til rema. Føler sig isoleret i
boligerne. Søren v initierer kontakt til politisk udvalg med
henblik på drøftelse vedr formiddagskørsel på fløngbyvej som
borgerne kan komme på apotek, læge bibliotek. Opbakning til
initiativet fra øvrise besWrelse.
|eanette. Manglende synlighed, bl.a. nyhedsbren Tommy laver
det første. Incl. Medlemsmail som reklame.
Fjernvarme, lidt kuppet vedr. borgermødet den 7. Marts, hvor vi
havde fået indtryk af at der kunne være fælles fodslag med
Landsbylauget - nu blev datoen meldt ud på byrådsmødet d.d.
Vi ønsker at stille op til mødet og fremkomme med bestyrelsens

holdning.
(afskrivninger af bestående anlæg og miljømæssig belastning
ved at smide funktionsdygtige anlæg ud, breakeven beregninger
baseret på restlevetid, detailberegninger skal være valide med
sammenlignelige afskrivningsperioder, altemative energikilder
som solceller, jordvarme)
Strategi /påtænkt forløb
. Bestyrelsen holder møde med HTK Laurits Chr. og
Michael Z. uge 8 - action: jeanette

r
o

6.4

- Fløng Sogn
- Fløng

ok
Søren V

ok

Tommy

ok

Jeanette +

ok

feanette

alle

Vores egne undersøgelser herefter

Borgermøde hvor vi kan fremføre vores synspunkter og
modspil til beslutningen.
o Høringssvar efter borgermøde
Artikelserier, FB debat, nyhedsbreve, medlemsmails.
Forslag (igen) fra Reerslev Laug om fælles forum, positiv
indstilline herom.
Vision Fløng møde 30.1 forskellige tanker bl.a. del af FHI som
underforening. Søger om skriftligt tilsagn om arealer til visionen
er forudsætnine for at få støttemidler fra fonde mv.
Udviklingsplanen fordrer nærmest et høringssvar fra Fløng's
synsvinkel, måske skal vi opfordre HTK til at lægge de
indkomne forslag frem så der kan bygg" videre og debatteres på
disse som udgangspunkt

ok

ok

Tommy

ok

Tommy

til at løbe debatten lidt i gang - action:

Tommv
6.7

7.0
7.'-|

8.0

Vejplan som kommunalvalg, hvad er status på dette og hvornår
er der hørine. - action: Tommv

Eventuelt - herunder evt. sæsters orienterins:
Inqen ounkter.
Næste møde ikke aftalt, forventes aftalt efter mødet med HTK
uge 8 vedr. Fjernvarmesagen og inden borgermøde 7. marts.
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