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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 17

DATO: 6. september 2012

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

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet
Medlemsstatus
Formanden orienterer
a. VisionFløng–deltagelse i møde med idrættens samråd
6. Øvrige orienterer
7. Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
a. Bus116–Søren V. medbringer dokumenter
b. Byfest
c. Bibliotek i Hedehusene, placering
d. Kultur på heden
8. 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:
Ikke gennemgået (Referat 16 udestår).

Ok

Søren E

3.0
3.1

Status på regnskab:
Ikke gennemgået.

Ok

Tommy

4.0

Medlemsstatus:
Ikke gennemgået i detaljer – dog kan oplyses at der er
kommet 1 nyt medlem over sommeren.

Ok

Tommy

4.1

5.0

Formanden orienterer:

5.1

Initieret invitation i Idrættens Samråd de. 13.9 Jeanette og Tommy deltager fra Landsbylauget for
VisionFløng. Ellers er der ikke rigtigt sket noget hen
over sommeren. Den nye inspektør (Jan B. Larsen) samt
skolebestyrelsen har udtrykt sig positivt om VisionFløng.
Måske hvis der sigtes mod profilskole, det kan rykke
lidt.

Ok

Jeanette /
Tommy
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Kontakten til Flønghjemmet opretholdes, Flemming
mødes ved lejlighed med Preben fra hjemmet.

6.0

Øvrige orienterer:

6.1

Vi har ikke hørt mere vedr. Fjernvarmesagen, der har
heller ikke været på noget udvalgsmøde endnu. Fløng
Klimaforening har vist planer om at få lavet en
gennemgribende borgerundersøgelse, Tommy inviteret
dels som medlem af klimaforeningen og dels som
initiativtager og deltagelse i tidligere
grundejerforeningerne fælles forum. Landsbylauget er
således ikke direkte involveret endnu.

Flemming

Tommy

Ok
Tommy

Henvendelse vedr. skydebanen besvares med kopi af
tilladelsen (fra 1989) vi har modtaget fra HTK. Vi gør
herefter ikke yderligere, bortset fra at være opmærksom på
at tiderne i tilladelsen overholdes. Kopi lægges på FB
siden.
7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

8.0

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering:

Bus 116. Vi afventer fortsat den nye køreplan der er
planlagt til i dette efterår med virkning fra 1/1-2013. KS
har fortsat gang i undersøgelser af hvad HTK egentligt
får for de ca. 9 millioner kroner netto som bus 116
koster årligt.
Byfest. Flere skal med hvis vi skal forsøge at få en
Byfest op at køre, klubben og SFO samt kirken er meget
positive. Callisto Festivallen, Karsten Junker kan evt.
Kontaktes for udstyr og erfaringer (søg evt. på www).
Hvis vi skal i gang, så er det meget snart der skal
samles folk. Vi prøver via FB om der kan samles
interessenter til et uforpligtende møde for at lodde
stemningen.
Med hensyn til bibliotek i Hedehusene, så har vi
placeringsmæssigt ikke nogen præferencer, mere vigtigt
er det at der bliver fornuftige afgangsmuligheder for
både børn og ældre – dvs. tæt på bussen til Fløng.
Kultur på heden. Vi afventer lige at Søren for lov at
tegne og fortælle på næste møde.
Næste møde aftalt til 1. november 2012 kl. 19.30 - 21.00 i
Flønghuset (tidl. Fløngklubben).

Fløng den

23

/

9

Gæster

Ok

Alle

Ok

Flemming

Ok

Ok

Alle

Ok

Flemming

-2012
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_________________________________
Flemming Andersen

__________________________________
Søren E. Sørensen

__________________________________
Jeanette Ingenmann

__________________________________
Tommy Rosenlind

__________________________________
Kurt Scheelsbeck

__________________________________
Søren Voxted

__________________________________
Kenth Nelander
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