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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 16

DATO: 14. juni 2012

DELTAGERE:
Tommy, Jeanette, Søren E., Flemming, Kenth, Søren V.
AFBUD:
Kurt, Lotte, Pia
____________________________________________________________________
Dagsorden:
Dato: tirsdag d. 14. juni 2012, Tidspunkt: 19:30 til 21:30, Sted: ”Fløngklubben”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af referent
Konstituering af bestyrelsen (kun efter generalforsamling eller afgang)
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

Konstituering af bestyrelsen
Ikke aktuelt

Ok

Alle

3.0

Opfølgning på sidste referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 15 samt fra generalforsamlingen
blev godkendt.

Ok

Søren E

Ok

Tommy

Ok

Tommy

Ok

Flemming/
Jeanette

3.1

4.0
4.1

Status på regnskab:
Gennemgået - bemærkning om at Nordea Hedehusene er
blevet kasseløs filial.

5.0

Medlemsstatus:
144 medlemmer p.t. inklusiv 3 interessemedlemmer
(3 grundejerforeninger)

5.1

6.0

6.1

Formanden orienterer:
Efter GF lidt nye medlemmer i bestyrelsen. Velkommen til.
Vision Fløng har holdt møde med kommunen vedr. arealerne
til projektet og mulighederne for at få disse stillet til rådighed uden personlige hæftelser for initiativtagerne. Forslag til anden
løsning via interessegrupper, styregruppe mv., så der kan
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arbejdes videre med sponsoraterne og fonde til anlæg, da
disse forudsætter brugsret til arealerne. Der er aftalt nyt møde
med kommunen og borgmesteren til senere i indeværende
måned.
Den nye skoleleder på Fløng Skole har i øvrigt udtrykt sig
meget positiv overfor projektet – godt med klar opbakning
også derfra.

7.0

7.1

Vi har fået invitation (formanden) til at være båltaler til skt.
Hans bålet ved gadekæret og naturligvis accepteret dette. Der
tales ud fra lokalt initiativ, engagement og nærdemokrati med
lidt fra beretningen fra seneste GF.

Flemming

Forslag til byfest - som i Sengeløse - er kommet lidt frem, og
vi kan måske tage initiativ til at få samlet de øvrige foreninger
i omegnen samt evt. besøg fra Sengeløse der kan fortælle om
deres erfaringer. Action: Flemming.

Flemming

Øvrige orienterer:
Vi skal i gang med at følge op på sagen. Måske en ide at få
Lokalavisen med på en tur med Bus 116 mv. til belysning af
de kritisable køreplaner og transporttider.

Søren V

Vi må tage initiativ til et møde med kommunen - Teknisk
Udvalg, så vi kan fremføre vores krav.

Søren V

Vi må følge op på det sparekatalog som administrationen
arbejder på, og som er "lækket" via Svend-Erik H. via
udvalgsreferater, rygter mv.

Alle

Indkomne forslag fra GF vedrørende løbesti rundt om leddene,
samt ridesti rundt om den nye sø, sendes over til Vision Fløng,
da det passer godt i dette projekt. Forslag om Bus 116 tager vi
selv jf. ovenfor.

Flemming/
Jeanette

Ok

Fjernvarmesagen. Fortsat lidt i gang i kommunen, bl.a. nogle
der har søgt om forlængelse af tilslutningspligten fra 9 til 15
år. Kommer vist på snarligt byrådsmøde - set i et
udvalgsreferat (Plan og Miljø 6/6-2012 pkt. 10) i denne
måned. Vi må holde øje med referaterne fra HTK.

Alle

Vejbesigtigelsen, og resultaterne herfra kommer først til
udvalgsbehandling efter sommerferien, så vi må lige holde øje
med kommunikationen fra kommunen.

Søren E/
Tommy

8.0
8.0

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering:
Ingen bemærkninger

9.0

Næste møde aftalt til 6. september 2012 kl. 19.30 - 21.00 i
Flønghuset (tidl. Fløngklubben).

Fløng den

19

/

6

Gæster
Ok

Alle

Ok

Flemming

-2012
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_________________________________
Flemming Andersen

__________________________________
Søren E. Sørensen

__________________________________
Jeanette Ingenmann

__________________________________
Tommy Rosenlind

__________________________________
Kurt Scheelsbeck

__________________________________
Søren Voxted

__________________________________
Kenth Nelander

3
C:\Documents and Settings\Rosenlind\Dokumenter\_LANDSBYLAUGET - Fløng
Sogn\DOKUMENTER\20120614_Bestyrelsesmøde_16.docx

