Landsbylauget — Fløng Sogn
Soderup — Marbjerg — Ny Fløng — Fløng

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 14

DATO: 17. april 2012

DELTAGERE:

Tommy, Jeanette, Søren E., Flemming
AFBUD: Kurt, Søren V.
____________________________________________________________________
Dagsorden:
Dato: tirsdag d. 17. april 2012, Tidspunkt: 19.00 til 22.00, Sted: ”Fløngklubben”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet
Medlemsstatus
Formanden orienterer
Øvrige orienterer
Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Fastlæggelse af næste møde

Aktivitet / Emner

Status

Aktivitet
deadline

Bestyrelses
ansvarlig

1.0
1.1

Valg af referent:
Tommy

Ok

Tommy

2.0
2.1

Opfølgning på sidste referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 11, 12 og 13 blev gennemgået.

Ok

Søren E

3.0
3.1

Status på regnskab:
Regnskabsstatus blev gennemgået.

Ok

Tommy

4.0
4.1

Medlemsstatus:
Medlemsstatus: 138 medlemmer, dvs. + 24 siden nytår.

Ok

Tommy

5.0

Formanden orienterer:
Glædeligt at byrådsmødet ikke endte i noget konkret med
hensyn til de nye forslag fra SF og Radikale – nu må vi så
holde øje med den revision af fjernplanerne der åbenbart er i
gang i kommunen.
Der var enighed om at det var en god artikel der var i
Lokalavisen med formanden.
Vi må være lidt opmærksomme på hvad der skrives og lægges
på vores FB sider – der skal være en ordentlig tone i debatten.
Opfordringer hvis det modsatte, ikke censur.
Arbejder på bestyrelsens beretning til brug for
generalforsamlingen.

Ok

Alle
Flemming

Ok

Alle

5.1

6.0
6.1

Øvrige orienterer:
Deltagelsen vedr. Skovrejsning / Agenda 21 udvalg lægges lidt
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på hold til efter GF.
Invitation fra borgmesteren til deltagelse i vejsyn den 2. maj
vedrørende ældreboligernes stisystemer mv. Tommy og måske
Søren V. deltager i vejsynet.
Vores forslag til revision af den kommunale vejplan finpudses
af Søren E. og Tommy, og fremsendes til kommunen som
indlæg til deres arbejde der er ved at gå i gang jf. tidligere
dialog.
Vi arbejder lidt videre med at få samlet kommunens øvrige
Landsbylaug mv. til et fællesmøde. Action Jeanette.
Deltagelse eller indflydelse i Trafiksikkerhedsudvalget afventer
GF før der tages yderligere initiativer.
Vi har få svar på henvendelse vedr. larmen fra skydebanen
vest for Marbjerg. Der er angivet specifikke tidspunkter i
tilladelsen, som naturligvis bør overholdes. Svar til medlem
(action: Tommy) der rejste sagen om at der nok ikke er mere
at gøre p.t., men at overtrædelser af tilladelsen bør
indberettes til kommunen.
Bus 116 – Søren V. arbejder videre med dette.

7.0

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering:
Planlægning af generalforsamling.
Afholdes:

Gæster

Torsdag den 31. maj 2012 kl. 19-21 i Fløng Forsamlingshus.

7.0

8.0

Booking bekræftet efterfølgende af Jeanette.
Der laves husstandsomdelt indkaldelse til alle i stil med sidste
år, på valg Tommy og Søren E. begge genopstiller – action
Tommy og Flemming (beretningen).
Professionel trykning færdig 1/5 – action Flemming.
Omdelingsliste færdig 1/5 – action Tommy
Omdeling – alle + frivillige medlemmer skal være på plads
senest 13/5 dvs. der er to weekender til at få omdelt.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter
generalforsamlingen den 31. maj 2012 i Fløng Forsamlingshus.

Fløng den

/

Ok

Alle

Ok

Flemming

-2012

_________________________________
Flemming Andersen

__________________________________
Søren E. Sørensen

__________________________________
Jeanette Ingenmann

__________________________________
Tommy Rosenlind

__________________________________
Kurt Scheelsbeck

__________________________________
Søren Voxted
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