Alle husstande i Fløng Sogn kan blive medlem af Landsbylauget - Fløng
Sogn.

Indbydelse til generalforsamling

Der skal blot indbetales kontingentet til foreningens bankkonto (se hjemmesiden eller ring til
kassereren), samtidig med at der gives besked
om dette til lauget, helst med en mail, men ellers telefonisk / personligt til en fra bestyrelsen.

Fløng Forsamlingshus, torsdag, den 16/5-2013 kl. 19.00.
Generalforsamlingen er åben for alle interesserede - både for medlemmer af
Landsbylauget - Fløng Sogn, der naturligvis har stemmeret, og for andre
interesserede. Det vil være muligt at melde sig ind efter generalforsamlingen eller forlænge medlemskabet - hvilket vi naturligvis håber at rigtigt
mange vil gøre.

Den hurtige måde er at indbetale kontingentet i
banken med dit telefonnummer som reference, så ringer vi og får yderligere oplysninger.
Når indbetalingen er registreret i banken, sender Landsbylauget en kvittering på mail for indbetalt kontingent.
Hvis der er ønske om at deltage i specifikke udvalg - også uden at være
medlem af bestyrelsen - så blot giv besked om dette, da vi har brug for alle
de kompetencer der findes rundt om i vores lokalsamfund, for at sikre udviklingen her i Fløng Sogn.

For at sikre, at der er pladser og kaffe/te til alle, skal vi venligst bede om
tilmelding, helst på mail (mail@floenglaug.dk) eller telefonisk til et medlem
af bestyrelsen - kontaktoplysningerne er på sidste side.

Bestyrelsen valgt 2012
Flemming Andersen (Formand)
Hortensiavej 3 / 23 73 07 34

Kurt Scheelsbeck
Refmosevej 1A / 21 65 48 59

Søren E. Sørensen (Næstformand)
Bøgevang 30 / 46 56 26 33

Søren Voxted
Fløng Byvej 29 / 46 55 17 71

Tommy Rosenlind (Kasserer)
Bavneåsen 40 / 26 11 05 37

Kenth Nelander
Møllevej 14A / 23 35 18 20
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Jeanette Ingemann
Bavneåsen 44 / 51 61 58 33
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Uddrag af vedtægterne:
"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder understøttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det
miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området,
samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.
Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune
angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området,
herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf."
… se det hele og meget mere på www.floenglaug.dk
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1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af 2 stemmetællere.

3.

Formandens beretning til godkendelse.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 samt budget for
2013 til godkendelse (kan ses på www.floenglaug.dk/referat)

5.

Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8
dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne.

6.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kr. 100,00 for de næste 2 år dvs. til og med generalforsamlingen i 2015.

7.

A. Valg af formand for 2 år. Flemming Andersen modtager ikke genvalg.
B. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Jeanette
Ingemann, Kurt Scheelsbeck samt Søren Voxted (der ikke kan genvælges grundet fraflytning). Måske var det også noget for dig?

8.

A. Valg af revisor for 2 år. Ditte Larsen modtager gerne genvalg.

2012 / 2013
På mange måder har Landsbylauget formået at udvikle og forankre sig i vores
lille landsbysamfund. Vi har med vores kommunikation til borgerne i Fløng formået at skabe et ståsted og en platform. En platform hvor borgerne på tværs af
politiske holdninger og interesser debatterer forskellige emner som vedrører
Fløng sogn. Men også en platform hvor borgerne føler sig informeret, og er trygge. Trygge ved at Landsbylauget følger det politiske som vedrører Fløng, men
også i det etablerede politiske og administrative liv har Landsbylauget formået
at markere sig. Dette er lykkedes på en yderst positiv måde. Vi er i løbende dialog med kommunen omkring forhold som vedrører Fløng, og mon ikke også vi
godt kan konstatere, at der ikke er noget politisk parti, som ikke ved hvad
Landsbylauget Fløng sogn er for en størrelse.
Ved sidste generalforsamling var vi lidt rundt omkring emnet fjernvarme. Landsbylauget havde en god dialog med kommunen vedr. det ’tvangsprojekt’ man
først havde skitseret og heldigvis valgte man at høre på borgerne og tage forslaget af bordet. Netop dialogen viste sig at være yderst vigtig. Vi havde igennem
hele forløbet holdt en sober og saglig tone i forhold til projektet, og det blev honoreret. For kommunen kom efterfølgende tilbage med en indbydelse omkring
dialog i forbindelse med et nyt fjernvarme projekt. Denne gang for Vest Fløng,
og denne gang uden tvang. Denne indbydelse overlappede det samarbejde vi
var gået ind i sammen med klima foreningen om at afdække borgernes forhold
til energi kilder i al almindelighed. Dialogen med kommunen og fjernvarme selskabet endte ud med et fælles informationsmøde, afholdt i forsamlingshuset af
kommunen, fjernvarme selskabet, klimaforening og Landsbylauget. Et arrangement som trak på den positive side af 50 deltagere og som fik besøg af borgmesteren. Om projektet bliver realiseret eller ej vil tiden vise. For Landsbylauget
har fokus været på at dette skulle være et tilbud for borgerne.
Men ikke alt arbejde er omsorgshjem og fjernvarme sager. Meget af det Landsbylauget berører, er mere jordnære, og lokale ting. Vi kommer omkring plantning af nøddebuske, sneboldkast, cykeltyverier, hærværk og ikke mindst bekymringen om at der ikke længere er får på Møllebakken. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for deres dedikation. Ikke at jeg her
skal stå og rose os selv, men

...
...fortsættes på generalforsamlingen,
og/eller kan læses i sin helhed på
vores hjemmeside:

B. Valg af revisorsuppleant for 2 år. Gitte Nielsen modtager gerne
genvalg.
9.

Formandens beretning

www.floenglaug.dk

Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder).
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