Landsbylauget — Fløng Sogn
Soderup — Marbjerg — Ny Fløng — Fløng
Fløng
GENERALFORSAMLING 2012
Afholdt 31. maj 2012 kl. 19:00 – 20:15 i Fløng Kirkes Sognet Hus
Fremmødt var 30 deltagere, herunder et par gæster fra Liberal Alliance.
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Flemming Andersen, formand
Søren E. Sørensen, næstformand
Jeanette Ingemann
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 2011 samt budget for 2012 til
godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent – ikke relevant i år da kontingent først skal opkræves igen i
2013.
7.

A. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
B. Valg af 2 suppleanter for 2 år.

8. Ingen valg i år.
9. Eventuelt.
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REFERAT:
1

Valg af dirigent
Tommy Rosenlind blev foreslået og valgt til dirigent. (Det er efterfølgende af
dirigenten blevet konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da
vedtægterne for indkaldelse (13. maj 2012 på e-mail til medlemmerne og på
hjemmesiden), afholdelse (i april/maj måned) og offentliggjort dagsorden var
overholdt.
Dirigenten gjorde opmærksom på at der ikke som anført i indkaldelsen skulle
vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer, men kun op til 3 som vedtægterne
foreskriver.
Samtidig skal vi takke mange gange til Inge (medlem af menighedsrådet) for at
give os mulighed for at afholde generalforsamlingen i Sognets Hus, da der
desværre var sket en kommunikationsbrist med hensyn til de planlagte lokaler.

2

Valg af to stemmetællere
Vores to liberale gæster (Tommy og Martin) blev valgt til stemmetællere.

3

Formandens beretning til godkendelse
Nogenlunde samtidig med at Landsbylauget trådte ind i sit 2. leveår var vi
inviteret til indvielsen og åbningen af Fløng hjemmet. Og på mange måder var
der en symbolik i at vi nu sammen med borgmesteren var med til at åbne Fløng
hjemmet, i rammer som vi selv havde skabt grundlag for. Og med åbningen af
Fløng hjemmet og afslutningen af sagen, tror jeg at bestyrelsen og lokalområdet
havde set at den næste større lokal sag lå et godt stykke ud i fremtiden.
Så vi tog hul på andet år, med at fortsatte de sager vi allerede havde gang i.
Hvor blandt andet vision Fløng skulle stå sin ild dåb. Fløng er heldigvis et
område med masser af ildsjæle og aktive mennesker, og det havde kastet et
visions projekt af sig. Kaldet vision Fløng. Og med samtlige partier fra byrådet
inviteret til en fremvisning af projektet i klubben, kom visionen på det
kommunale landkort. Men økonomien i kommunen satte også sin naturlige
bremse i projektet, så til tråds for bred politisk opbakning til projektet, stod det
hurtigt klart, at skulle vision blive til noget kræver det private midler. Så
gruppen bag vision Fløng, måtte se hinanden i øjnene og vurdere om man
troede på muligheden i at skaffe private midler til projektet. Og det gjorde
man, så det gode arbejde fortsætter og Landsbylauget er fortsat en aktiv del af
gruppen bag vision Fløng.
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Kort efter generalforsamlingen fik vi den glædelige og kedelig nyhed at det var
lykkedes vores bestyrelsesmedlem Laurids og hans kone at sælge deres hus.
Glædeligeligt for dem, men sørgeligt for bestyrelsen da de havde fundet hus i
Roskilde og dermed ville han automatisk træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen indkaldte derfor suppleant Kurt Scheelsbeck til at tage Laurids
plads, og Kurt indtrådte i bestyrelsen i det tidlige efterår.
Omkring samme tid fik vi at vide at man ville behandle et forslag i byrådet om
udbredelse af fjernvarme i Fløng området. Høje Taastrup Fjernvarme havde
sammen med Cowi lavet en projektering af udbredelsen af fjernvarme, og
administrationen en indstilling omkring dette. Og på behandlingen i byrådet
gik projektet igennem under den forudsætning at borgerne i Fløng skulle opnå
en privat økonomisk fordel. Bestyrelsen gik efterfølgende i gang med at se på
projektforslaget, og hvad det reelt ville indebære for den enkle borger i Fløng.
Og ud fra de faktuelle oplysninger vi kunne finde, fandt vi at fordelen for den
enkle borger nok ikke var så positiv som projekt forslaget umiddelbart lagde
op til, samt at der var en masse ubesvaret problematikker i materialet. Dette
endte ud i at vi sendte kommunen et brev med omkring 80 spørgsmål som vi
ønskede besvaret, samt rettede henvendelse til Borgmester Michael Ziegler om
at vi gerne ville have et møde med Kommunen og Høje Taastrup Fjernvarme.
På mødet havde vi en god dialog, og et stykke ind i mødet spurgte vi indtil
problematikken ved at man havde vedtaget en indstilling med det forbehold at
alle borgere skulle have en privat økonomisk fordel. For det kunne
Landsbylauget ikke umiddelbart finde at loven muliggjorde. Embedsværket
måtte brødtynget bekræfte dette. Noget som øjensynligt kom bag på de
deltagende politikere. Men mødet endte med at man var enig om at forlænge
høringsperioden som Landsbylauget havde indstillet til. Og på det
næstkommende byrådsmøde valgte byrådet at afbryde høringsperioden, og tog
fjernvarme projektet af bordet.
Det skabte selvfølgelig en vis glæde i Landsbylaugets bestyrelse. Ikke fordi vi
havde noget imod fjernvarme, men ene og alene fordi projektet i den fremlagte
form, ville være en stor udgift for masser af borger i Fløng.
Dog begyndte der at komme indlæg i lokale medier som insinuerede at
Landsbylauget blot var et organ som formåede at råbe højt og skabe uro blandt
politikerne. Noget vi selvfølgelig ikke kan sidde overhørigt. Så derfor valgte jeg
at kontakte Lokalavisen for at hører dem om ikke de havde en interesse i at
bringe en artikel hvor vi fik lov til at profilere os selv som Landsbylaug. Og det
var de, og her af sprang en lang artikel hvor vi fik god mulighed for at
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informere omkring det arbejde vi laver, og hvor vigtigt nærdemokratiet er for
at vi får indflydelse på de beslutninger som vedrører vores område. En artikel
som vi fik rigtigt god feedback på.
Kort tid efter var debatten dog igen fokuseret omkring Fjernvarme i Fløng.
Både De Radikale og SF havde forslag på dagsorden som med hver sit
udgangspunkt ville se på levering af fjernvarme til Fløng. Byrådet valgte
samlet at sende begge forslag videre til projektering. Dog under de
forudsætninger at man ville kunne opnå en privat økonomisk fordel.
Landsbylauget følger selvfølgelig fortsat dette arbejde, og har også en, måske
naiv, forventning om at blive aktivt involveret i processen.
Men ikke alt har den senere tid drejet sig om fjernvarme. Vi fik en henvendelse
om ikke vi ville se på muligheden for se på bevægelsesforholdene for byens
ældre. Særligt ældreboligerne på Fløng Byvej og deres adgangsvej til
eksempelvis bussen og Rema. Det ville vi selvfølgelig gerne, og tog
henvendelse til kommunen og borgmesteren omkring dette. Det udmøntede
sig i første omgang til et vejsyn, hvor politikerne og embedsværket var i Fløng
og se lidt på mulighederne for at anlægge en sti tværs henover det grønne
område mellem ældre boligerne og Ildtornevej. Noget som umiddelbart blev
modtaget positivt, men som først besluttes henover sommeren.
Landsbylauget er en aktiv del af Fløng Udviklingsgruppe (FU) som på sidste
års generalforsamling præsenteret vision Fløng. En vision som fik en god
modtagelse af politikerne, men som også blev stillet i udsigt at kommunen
fattes penge. Men det tog ikke modet fra FU, tværtimod. Man satte siger
derimod ned og så på hvilke delprojekter man ville kunne realisere indenfor en
overskuelig fremtid. Og første fokus punkt blev en multibane på græsarealet
mellem klubbens to bygninger. FU ansøgte kommunen omkring brugsretten,
og ud af dette sprang et byrådsforslag som ville give brugsretten til enten FU
eller privatpersoner i denne. Mod en hæftning personligt og økonomisk. Dette
blev taget op i FU, og man valgte at gå tilbage til kommunen med et helt ny
forslag. FU fandt at der ikke findes fortilfælde hvor privat personer skal hæfte
økonomisk for hvad man betegner som offentlige tilbud. Der blev med kort
varsel holdt et møde med administrationen, og da kommunikation er en svær
ting, valgte man i fælles skab at tage den oprindelige indstilling af. FU arbejder
nu videre med det mod oplæg som gruppen lavede, som reelt betyder at
kommunen tager ejerskab af projektet, men at FU stadigvæk har indflydelse på
visionen. Pt. er man ved at finde politisk opbakning til dette.
Så alt i alt har det været et travlt, og hektisk år. Masser af sager at tage sig til, og
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Landsbylauget har endnu en gang bevist sin eksistens berettigelse. Blandt
andet i erkendelse af at der er behov for nærdemokrati, og vi ønsker
indflydelse på vores hverdag. Det blev sagt under Fløng hjems sagen, og vi
siger det gerne igen. Vi vil ikke blot være et sted hvor beslutningerne trækkes
ned over ørene på os. Vi vil søge indflydelsen, og vi vil være med til at præge
vores lille lokale samfund. I øvrigt en holdning som findes blandt rigtig mange
borgere i Fløng. Det ses i hverdagen i Fløng, på vores og andre facebook sider,
og ikke mindst på det stigende medlems antal vi fortsat ser.
En deltager spurgte hvordan vi få Fløng på afkørselstavler på motorvejen fra
vest evt. på Roskilde Øst skiltet. Der er mange gæster der ikke kan finde Fløng.
Bestyrelsen tager det op og har bl.a. foreslået kommunen en forbindelse fra
rundkørslen i Fløng til rundkørslen i Trekroner. Vi har også anket at der ikke
mere er vestvendte ramper i Fløng, men det er af trafiksikkerhedsmæssige
årsager.
I kommunens vejplan er der forbindelse fra Nørreled til Motortrafikvej M5 det er en rigtig dårlig ide, da det vil blive en ”motorvej-smutvej” fra Trekroner
via Marbjerg og Nørreled til M5. Bestyrelsen er meget opmærksom på dette og
har sendt inspirationsskrivelse til kommunen med forslag til den revision af
vejplanen der skal finde sted i 2013. Brevet kan ses på vores hjemmeside. Vi
følger sagen tæt.
Det blev bemærket at Bus 116 specielt i ydertiderne har meget langt imellem
intervallerne mod Høje-Taastrup. Der er en utrolig dårlig dækning. Bestyrelsen
følger op på dette tilbagevendende problem, og vi er opmærksom på at Movia
arbejder på en revision af køreplanerne (vinter 2013) der skal forelægges
kommunen.
Der blev spurgt om Fløng Udviklingsgruppe har lavet overvejelser med hensyn
til bandesponsorer på de ønskede multibaner i Vision Fløng, og det blev
bekræftet af dette indgår i tankerne hos Fløng Udviklingsgruppe.
Et medlem havde hørt fra flere hesteryttere, at det var trist at stien omkring den
nye sø ved Nørreled var blevet lukke for ridning. Der var enighed om at der
burde være plads til alle, og at der måske skulle arbejdes på at få lavet en
egentlig ridesti rundt om området evt. i samarbejde med Fløng
Udviklingsgruppe.
Beretningen blev godkendt med applaus.
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4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 samt budget for 2012 til
godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2011, balancen pr. 31. december 2011
samt budget for 2012. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt
bestyrelsen.
I regnskabsåret 2011 har udgifterne været ret store, primært på grund af en
meget stor regning for trykning af husstandsomdelinger. En meget billigere
leverandør er anvendt i 2012. Budgettet for 2012 forventes at give et underskud
på grund af den manglende kontingentopkrævning i 2012.
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed.

5

Indkomne forslag
Fra Brian Faxholm, Fagerbo:
Hermed forslag til den kommende generalforsamling:
1) Der arbejdes på at få en asfalteret cykel-, gang-, rulle- og løbesti rundt
om Fløng (Østerled, Sønderled, Vesterled og Nørreled) på ydersiden i 3-4
m bredde. Ruten/stien vil da være ca. 4,2 km lang. Det vil gøre det meget
mere sikkert at færdes for alle, både skolebørn, motionister, institutioner
m.fl.
Flere initiativer kan komme på banen. Høje Tåstrup vil gerne være en
idrætskommune, så med tiden kunne der komme robuste og massive træ
gymnastik- /sports- /fitnessredskaber op langs ruten (f.eks. 8-10
forskellige øvelser, som man kender det fra andre folkelige stier, bl.a.
Hedeland).
2) eller alternativt:
Der arbejdes på at få asfaltere hele Bækstien ned og rundt om det nye
regnvandsbassin og videre langs marken og ridestien og videre ned til
Nørreled og fortsættelse rundt om Fløng til ca. Fagerbo ved Bækstien.
Bestyrelsen bemærkede at dette var noget man ville arbejde videre med – evt. i
samarbejde med Fløng Udviklingsgruppe – men det har nok lidt lange udsigter
kommunens aktuelle økonomi taget i betragtning.
Fra Hanne Schjørring, Birkevang:
Jeg ser, at I stadig er i gang med bus 116. Jeg har en kommentar:
Jeg har jævnlig min gang på Herlev Hosp. og i forbindelse med det, kører
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jeg med det offentlige (der er ingen bil på matriklen). Jeg skal med bus 123
på minuttal 02 om formiddagen og 116 ankommer først til Hedehusene
04, så det kan jeg ikke bruge til noget.
Jeg er en gammel kone der heldigvis stadig cykler, meeeen det vil nu være
rart at kunne bruge 116, navnlig om vinteren. Derfor vil jeg gerne gøre
opmærksom på, at der meget gerne skal være korrespondance busserne
imellem.
Blot dette til orientering.
Det er naturligvis noget som vi – sammen med Bus 116 problemer generelt –
som vi vil gøre opmærksom på og arbejde på, at vores busser - når de
undtagelsesvis kører - også korresponderer med øvrige busser og togtider.
6

Fastsættelse af kontingent – ikke relevant da der ikke opkræves kontingent i
2012.
Ikke behandlet.

7
A

A.
B.

Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af 2 suppleanter for 2 år.

På valg var Søren E. Sørensen og Tommy Rosenlind, der begge var vilige til at
modtage genvalg.
Derudover opstillede Kenth Nelander, Møllevej 14A.
Da der ikke var flere opstillede til bestyrelsen, blev alle 3 valgt med applaus.

B

På valg var Pia Knudsen, der gerne modtog genvalg, og yderligere opstillede
Lotte Schultz, Fyrrevang 78.
Der var ikke flere opstillede som suppleanter og begge blev valgt med applaus.

8

A.
B.

Valg af revisor for 2 år – ikke relevant i år.
Valg af revisorsuppleant for 2 år – ikke relevant i år.

A

Ikke behandlet.

B

Ikke behandlet.

9

Eventuelt
Et medlem bemærkede at byrådsmedlemmer i bestyrelsen kan være et problem
både med hensyn til habilitetsproblemer og som en risiko for amputering af
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bestyrelsen, hvis nogle skal ”uden for døren”.
Bestyrelsen bemærkede hertil at diskussionen allerede var oppe på den
stiftende generalforsamling, hvor den politiske ”fløjkrig” kom op. Et medlem
bemærkede at der i starten var gjort opmærksom på dette problem da vi før
stiftelsen havde besøg af formanden for Sengeløse Landsbylaug.
Bestyrelsen er meget opmærksom på problemet – der er både fordele og
ulemper, og til dato har fordelene klart vægtet tungest, også fordi det aktuelle
bestyrelsesmedlem selv er meget opmærksomt på problematikken.
Bestyrelsen er enig i at det er en problemstilling der løbende bør overvejes.
Et medlem udtrykte stor ros til bestyrelsen for det store arbejde der gøres for
lokalområdet.
Et medlem spurgte om der også var medlemmer uden for selve Fløng, og
bestyrelsen kunne fortælle at opfattelsen var at der er nok er mest dækning i
Fløng, Marbjerg og Soderup - ikke så meget i Ny Fløng. (Måske laver vi en
statistik).

Referent: Tommy Rosenlind
Fløng, den 31/5 2012
___________________________
Tommy Rosenlind

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

/

- 2012

__________________________

_______________________

Flemming Andersen

Søren E. Sørensen

_______________________________________
Jeanette Ingemann

__________________________________
Kenth Nelander

_______________________________________
Kurt Scheelsbeck

__________________________________
Søren Voxsted
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