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

21. februar 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 20

19:30 – 22:00
Fløngklubben

DELTAGERE:

Tommy, Jeanette, Søren E, Flemming, Kenth

AFBUD:

Pia, Søren V., Lotte, Kurt

Dagsorden jf. forretningsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet
Medlemsstatus
Formanden orienterer
a. Fjernvarme møde
b. Øvrigt
6. Øvrige orienterer
a. Planlæggelse af generalforsamling
i. Praktiske forhold
ii. Formands skifte
b. Øvrigt
7. Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
a. Bus 116
b. Trafik, Marbjerg, skolen, støj, motorvejsskiltning, lys på broen
c. Fjernvarm / informationsmøde
d. Byfest
e. Møllebakken / får
f. Øvrigt
8. Fastlæggelse af næste møde
#

1

Dagsordenpunkt

Status

Deadline

Ansvarlig

Valg af referent
Tommy tager referat

OK

Tommy

Opfølgning på referater
2

Referat fra møde 18 og 19 gennemgået og
godkendt.

OK

Søren

Status på regnskabet

3

Gennemgået årsafslutning 2012 og budget 2013.
Revision endnu ikke gennemført men bliver ordnet
inden generalforsamling, så der kan fremlægges
regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse.
Sendes rundt når dette er på plads. Ingen
bemærkninger

Tommy
OK

1
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4

5

Medlemsstatus
144 stemmeberettigede og 2 grundejerforeninger

OK

Tommy

Formanden orienterer
Fjernvarmemøde
Vi har deltaget som interessent i et par
orienteringsmøder med HTK/Høje-Taastrup
Kommune og HTF/Høje-Taastrup Fjernvarme med
flere. Inviteret til 3. Møde, hvor der skal drøftes
orienteringsmøder for borgerne og evt. vores
bidrag hertil.

Flemming
Tommy
Søren

Enighed om at vi gerne deltager som medarrangør
og at vi vil have mulighed for at fremlægge vores
indstilling til projektforslaget herunder eventuelle
forbehold for beregninger og anbefalinger om at
det er vigtigt at få lavet en helt individuel vurdering
– inklusive installationspriser for både nyt anlæg og
til- og frakoblingsafgifter samt nødvendige
yderligere ændringer på ejendommen.
5.a
Orienteringsmødet er vist planlagt til den 14. marts
2013 og høringsperioden skulle vist også start
samtidigt.

OK

Projektforslag indeholder nogle solfangeranlæg, og
vi skal være opmærksomme på at det ikke
forhindrer vores ønske om vej fra ny rundkørsel på
Vesterled til Trekroner rundkørslen hvor man kan
komme mod vest på motorvejen.
Vi har endnu IKKE set det endelige projektforslag
fra HTF, som fremlægges på byrådsmødet den 26.
ds.
Flemming og Tommy deltager på 3. møde den 28.
ds.
6
6.a

Øvrige medlemmer orienterer
Planlægning af generalforsamling
Praktiske forhold

6.a.i

Vores vedtægter indeholder følgende regler for
generalforsamlingen:
”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i

01.04.2013

Jeanette
Flemming
Tommy
Kenth
2
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april-maj måned og indkaldes ved opslag i
lokalområdet, via e-mail lister eller via internettet
senest 14 dage inden afholdelsen.”
Afholdelse den 16. Maj 19.00 - 21.00 - Jeanette
booker lokaler i Fløng Forsamlingshus alternativt
Sognets Hus. Frist for indkaldelse er således 1. Maj
2013.
Beretning - i god tid inden udkastfrist 1. april samt
eventuelle den "hemmelige gæst” - action
Flemming.
Udkast til husstandsomdelt invitation - action
Tommy. Trykning så vi er klar til omdeling 18. april
– dvs. 2 weekender - action Tommy.
Overveje lille annonce i lokalavisen, ellers mail,
facebook og hjemmesiden.
OB's vi skal lige huske at drøfte facebook sider og
lukning af den ene. - Action: Kenth kigger lidt på
det praktiske i FB, dvs.
• Kan man fusionere en side og en gruppe.
• Kan man flytte medlemmer fra gruppen til
siden
• Hvordan kan medlemmerne sikre
information når der er nyt på siden notifikationer.
• Hvordan kan medlemmerne nem finde frem
til siden – ”foretrukne”.
• Hvordan kan vi give besked til gruppemedlemmer om at de skal over på siden.
• Kan vi lukke for indlæg på gruppen og
således ”tvinge” medlemmer over på siden.
• ??
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent kroner
100 for to år.
Bestyrelsesmedlemmer på valg i år:
Jeanette Ingemann (2013)
Kurt Scheelsbeck (2013)
Søren Voxted (2013)
Revisor Ditte Larsen (2013)
Revisorsuppleant Gitte Nielsen (2013)

6.a.ii

Jeanette genopstiller og vi kontakter lige øvrige for
at høre om dette også er tilfældet for disse
medlemmer – action Tommy
Formandsskifte
3
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Vi har ikke umiddelbart nogle formandskandidater i
kikkerten. Facebook opslag om kandidater - action
Flemming.

6.b

Flemming

Øvrigt
Søren E: regnestykket fra HTF/Høje-Taastrup
Fjernvarme er sendt til kommentering hos
HNG/Naturgas. Der er en del fordelagtige
forudsætning i HTF’s overslag som er lidt
tvivlsomme / lidt for positive og vi skal huske at
gøre borgerne opmærksom på at der skal laves
individuelle beregninger.

Søren
Tommy

Når svar fremkommer fra HNG laves der
orientering på vores blog/hjemmeside samt
Facebook.
7

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Bus 116

7.a

Det virker lidt op ad bakke set i lyset af den
seneste tids politiske udmeldinger, men vi vil
fortsat holde fast i at betjeningen ikke er
tilfredsstillende og tage det op når det giver
mening.
Trafik, Marbjerg, skolen, støj, motorvejsskiltning,
lys på broen

7.b

7.c

Med hensyn støj så ligger det lidt tungt men vi kan
forsøge at få fat i VVM vurderingen og dens
forudsætninger for at se om de evt. ikke er
holdbare - action Tommy.
Invitation til vejsyn ved skolen (børn fra bl.a.
Engvadgård skal overvejen samtidig med at der er
tæt trafik med aflevering på skolens P-plads) og
krydset ved Marbjerg Byvej, Fløng Byvej, Vesterled
hvor der er reel trafikprop hver morgen kl. 8 action Søren
Der mangler skiltningen til Fløng på motorvejen når
man kommer fra vest (mange kører forlangt og vi
har det er noget rod bl.a. når der er sportsstævner
i Fløng) og der mangler lys på motorvejsbroen action Tommy.

Søren
Tommy

15.03.2013

Fjernvarme / informationsmøde
Behandlet ovenfor under pkt. 5
Byfest

7.d

Jeanette kigger fortsat på om der er interesse
blandt øvrige lokale foreninger for at lave noget
fælles i stil med Sengeløses byfest og tage initiativ

Jeanette
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til fælles møde.
Møllebakken / får
7.e

Skulle være på plads, da kommunen har givet
fårholderforeningen tilsagn om at folden laves så
bondemanden kan sætte dyr ud igen i 2013.
Øvrigt
Varme-tanker undersøgelsen:
Der er en svarprocent på ca. 25 % hvilket er så
lavt at der ikke bør konkluderes ret meget. Der er
flere grundejerforeninger der har valgt ikke at
deltage. Dog viser vi lige her en lille smule statistik
på de indkomne svar, der dog kan give et forsigtigt
fingerpeg på nogle af de grundlæggende
spørgsmål.

7.f

Se figur 1og 2 nedenfor.
Vi har endnu ikke drøftet resultatet med Fløng
Klimaforening og det er muligt at der kommer lidt
mere tilbagemelding.
Skal vi overveje at tage initiativ til et lokalt
valgmøde forud for kommunevalget. Evt. Sammen
med øvrige foreninger. Alle tænker på det til næste
møde.
Fastlæggelse af næste møde

8

18. april 2013 kl. 19.30 i Fløng Klubben – lokaler
Flemming

Flemming

/16.12.2012/referent: Tommy
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Figur 1
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Figur 2

Fløng den

/

-2012

_________________________________
Flemming Andersen

__________________________________
Søren E. Sørensen

__________________________________
Jeanette Ingenmann

__________________________________
Tommy Rosenlind

__________________________________
Kurt Scheelsbeck

__________________________________
Søren Voxted

__________________________________
Kenth Nelander
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