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

16. april 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 21

19:30 – 21:00
Fløngklubben

DELTAGERE:

Tommy, Jeanette, Søren E, Flemming, Kurt, Lotte

AFBUD:

Pia, Søren V., Kenth

Dagsorden jf. forretningsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet
Medlemsstatus
Formanden orienterer
Øvrige orienterer
Planlæggelse af generalforsamling
a. Formands skifte
b. Tidsplan / det praktiske – lokale, projektor osv.
c. Vejsyn
d. Skiltning - mail Vejdirektoratet samt fra GF Bavneåsen-Hovmarken
e. Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd
f. Fjernvarme
g. Facebook - nedlukning/spærring for indlæg af gruppe
h. Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled
7. Eventuelt
8. Fastlæggelse af næste møde
#

Dagsordenpunkt

1

Valg af referent

Status

Tommy tager referat
2

OK

Tommy

OK

Søren
Tommy

Status på regnskabet
Gennemgået afslutning 2012 og budget 2013.
Revision revisor har nu godkendt regnskabet og
bestyrelsen godkendte også hermed regnskabet.

4

Ansvarlig

Opfølgning på referater
Referat fra møde 20 gennemgået og godkendt. Der
var nogle referater på hjemmesiden med defekte
link – check lige.

3

Deadline

Tommy
OK

Medlemsstatus
144 stemmeberettigede og 2 grundejerforeninger

OK

Tommy
1
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5

Formanden orienterer
Ingen emner under dette punkt

6

OK

Øvrige medlemmer orienterer
Formandsskifte og valg til bestyrelsen

6.a

På opfordring vil Søren E gerne opstille til
formandsposten for den næste periode. Hvis der
opnås valg fratræder han automatisk som
almindeligt bestyrelsesmedlem – og pladsen er
ledig.
Meddelelsen blev modtaget af den øvrige bestyrelse
med applaus – der var enighed om at støtte op om
Søren E af hensyn til kontinuiteten.
Kurt meddelte at han ønsker at udtræde, Jeanette
at hun gerne modtager genvalg. Søren V. udtræder
og kan ikke genvælges grundet fraflytning fra
sognet.
Lotte meddelte at hun ønsker at udtræde som
suppleant grundet arbejdsbyrden i øvrige
tillidshverv i lokalområdet.
Tilsagn fra både revisor og revisor suppleant om at
de begge er villige til genvalg.
Bottomline så har vi ”plads” til max. 4 nye
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

OK

Generalforsamling – Praktik.

6.b

Jeanette følger op på lokalerne så vi ikke skal
gentage forløbet fra sidste år. Det undersøges så
samtidig om der er mulighed for at låne projektor til
præsentation i Forsamlingshuset.
Alternativ kan Flemming medbringe en sådan, så
uanset hvad, så udfærdiger Tommy oplæg til
præsentation.
Folder laves færdig og rundsendes til kontrol inden
trykning bestilles hvilket Tommy gør fredag den
19.ds. Flemming prøver lige at få bekræftelses fra
vores gæst – men ellers må vi tage chancen.
Lotte foreslog at spørge FHI om de vil omdele
invitationerne (udgift 1 kr. pr stk.= ca. kr. 1.700).
Dette blev godkendt. Lotte giver lige Tommy
besked om kontakt til FHI.
Jf. vedtægter skal vi blot lægge invitationen på
hjemmesiden samt evt. Facebook 14 dage før
afholdelsen, men vi tilstræber at få omdelt inden
den 2. maj.
Der sendes naturligvis også personlig invitation til
medlemmer i vores kartotek.
Vi overvejer pressemeddelelse i ugen inden GF –

Jeanette

Flemming
Tommy
19.04.2013

Tommy
Flemming

OK

Lotte
01.05.2013

Tommy

08.05.2013

Tommy
Søren
2
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måske kan vi få skrevet noget i lokalpressen,
specielt når vi har en kendt gæst.
Vejsyn
6.c

6.d

6.e

6.f

6.g

6.h

7

Vi har fået imødeset de fleste ønsker om
besigtigelse på det forestående vejsyn, der afholdes
fredag den 19. ds. Kurt deltager som medlem af
byrådet. Flemming, Søren E og Tommy deltager på
vegne af Landsbylauget.
Skiltning - svarmail fra Vejdirektoratet samt fra
Grundejerforeningen Bavneåsen-Hovmarken
Vi arbejder videre med sagen – der er ikke chance
for at få ændret skiltningen på Motorvejen, men vi
vil så forsøge at få et Fløng-skilt op på
Roskildevej/Hovedgaden når man kommer fra vest
og skal ned af Vesterled. Vi ønsker en
oversigtstavle – der så samtidig kan fortælle at
Hedeland er næste vej til højre.
Grønne ildsjæle – mail fra Agenda21 råd
Vi skal se om – og hvordan - vi kan komme med i
Agenda21 rådet. Søren/Flemming undersøger i
første omgang og så finder vi ud af at takle den
derfra. Sengeløse og Reerslev er begge med.
Fjernvarme
Vi gør ikke mere for nærværende, men afventer
høringsfristens udløb og følger blot sagen – særligt
med henblik på solfanger anlæg.
Facebook - nedlukning/spærring for indlæg af
gruppe.
Overvejer stadig fordele og ulemper - medtages på
GF til afgørelse – vi må fremkomme med et
beslutningsforslag eller to. Lukke gruppe og kun
beholde side, eller beholde begge.
Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled
Via Agenda 21 rådet forslås statsligt
skovrejsningsprojekt, hvilket er en rigtig god ide jf.
det fremlagte projektforslag. Vi følger med og
bakker op hvis det er en mulighed (høringer mv.)
Det modtagne forslag lægges på Facebook.

19.04.2013
OK

Flemming
Søren E
Tommy

Tommy

OK

OK

Flemming
Søren E

OK

OK

Kenth
Tommy

Søren E
OK

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Ingen emner under dette punkt.

OK

Fastlæggelse af næste møde
8

Konstituerende møde afholdes umiddelbart i
forlængelse af generalforsamlingen den 16. maj
2013.

OK

/18/042013/referent: Tommy
3
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Fløng den

/

-2013

_________________________________
Flemming Andersen

__________________________________
Søren E. Sørensen

__________________________________
Jeanette Ingenmann

__________________________________
Tommy Rosenlind

__________________________________
Kurt Scheelsbeck

__________________________________
Søren Voxted

__________________________________
Kenth Nelander
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