Landsbylauget — Fløng Sogn
Soderup — Marbjerg — Ny Fløng — Fløng
GENERALFORSAMLING 2013
Afholdt 16. maj 2013 kl. 19:00 – 21:00 i Fløng Forsamlingshus
Fremmødt var 45 deltagere.
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Flemming Andersen, formand
Søren E. Sørensen, næstformand
Jeanette Ingemann
Kenth Nelander
Kurt Scheelsbeck
Tommy Rosenlind, kasserer
Lotte Schultz, suppleant
Pia Knudsen, suppleant
DAGSORDEN (jf. vedtægterne):
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.
B. Valg af revisorsuppleant for 2 år. Gitte Nielsen modtager gerne genvalg.
9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder)
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REFERAT:
1

Valg af dirigent
Tommy Rosenlind blev foreslået og valgt til dirigent. (Det er efterfølgende af
dirigenten blevet konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da
vedtægterne for indkaldelse (21. april 2013 på e-mail til medlemmerne, på
hjemmesiden og på Facebook), afholdelse (i april/maj måned) og offentliggjort
dagsorden var overholdt.
Plancher var udarbejdet til brug for mødet, og dette kan ses som bilag til dette
referat.
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet og ordet overgivet til vores
gæst Axel Hartmann, der i en godt ½ times tid holdt et spændende indlæg om
specielt råstofindustriens udvikling i og omkring Hedehusene – men etablering
af mini-jernbane til Marbjerg og Kallerup (togene kan i dag opleves på
Hedehusgården og kører med gæster i Hedeland) – udvikling af teglværkerne
og senere Spændkom (der har leveret elementer til opførelsen af Nya Ullevi
Station i Göteborg).
Efter gæsteindlægget blev generalforsamlingen genoptaget.

2

Valg af to stemmetællere
To af de fremmødte medlemmer blev valgt til dette hverv.

3

Formandens beretning til godkendelse
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’
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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 jeg må udtrykke min beundring for den drivkraft
man lægger i sagerne som vedrører vores lokalsamfund. Det er blandt andet
det som danner den før omtalte platform som Landsbylauget har fået.
Det var blandt andet derfor, at lokalavisen kontaktede os vedr. den stigende
trafik i Marbjerg. At det så viste sig at man havde læst en avis artikel fra 2011
og heraf konstaterede at der var trafikproblemer er en anden historie. For vi
greb chancen for at belyse, at der faktisk er en stigende trafik i Marbjerg, og
deraf også et lokalt trafik problem ved det forskudte kryds ved Fløng Byvej.
Faktisk havde vi fået, og fik efterfølgende, flere henvendelser omkring trafik
problemet. Og det lykkedes os at få lokalavisen ud en mørk morgen i Marbjerg,
der ved selvsyn kunne se på trafikmængden, og ikke mindst den hastighed
som der køres med. Det gav knap to siders omtale i avisen, og vores
efterfølgende arbejde har gjort at man nu kommer ud og holder vejbesigtigelse
i Marbjerg. Dvs. politikerne kommer ud og ved selvsyn konstaterer
problemstillingen. Dog kunne vi ikke få dem ud omkring kl. 8 hvor problemet
eskalerer med skole afleveringer. Ved samme vejbesigtigelse har vi også fokus
på den manglende belysning på motorvejsbroen.
I det hele taget en spændende år, og en forventning om at den nye bestyrelse
også vil fortsætte det gode arbejde og den videre udbygning af den platform vi
har fået dannet og et løfte om fortsat at følge og bakke op om Landsbylaugets
virke.

Side 3 af 7
C:\Documents and Settings\Rosenlind\Dokumenter\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20130516_GF_REFERAT.doc

Landsbylauget — Fløng Sogn
Soderup — Marbjerg — Ny Fløng — Fløng
Beregningen blev godkendt med applaus.

4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 samt budget for 2012 til
godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2012, balancen pr. 31. december 2012
samt budget for 2013. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt
bestyrelsen.
I regnskabsåret 2012 har udgifterne være større end indtægterne, da 2012 jo
ikke er opkrævningsår for kontingent – men 33 nye medlemmer har alligevel
hjulpet lidt, så underskuddet kun blev på 2.240 kroner. Udgifterne er primært
begrundet i trykning af foldere.
Medlemsstatus viste ultimo 2012: 144 stemmeberettigede medlemmer samt 2
interessemedlemmer (2 grundejerforeninger der støtter op og betaler
kontingent).
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed.

5

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til beslutning.

6

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om at fastsætte kontingent for de næste 2 år til i alt kroner
100 blev vedtaget. Kontingent dækker således medlemskab til om med
generalforsamlingen i 2015.

7
A

A.
B.

Valg af formand for 2 år.
Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg var:
Flemming Andersen, der ikke ønsker at modtaget genvalg.
Bestyrelsen indstillede næstformand Søren E. Sørensen til ny formand.
Generalforsamlingen valgte Søren med applaus.
På vegne af generalforsamlingen og bestyrelsen takkede dirigenten den
afgående formand Flemming Andersens for en stor indsats – det blev gjort med
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applaus.
B1

På valg var:
Søren Voxted, der ikke kan modtage genvalg grundt fraflytning fra Fløng.
Kurt Scheelsbeck, der gerne vil benytte lejligheden til at udtræde af bestyrelsen.
Jeanette Ingemann, der var villig til genvalg.
På opfordring stillede Leif Bentsen, Ved Gadekæret 17 og Lars Sommer,
Rønnevej 5 op til bestyrelsen.
Med applaus blev således Jeanette Ingemann, Leif Bentsen og Lars Sommer
valgt til bestyrelsen.

B2

Dirigenten tilføjelse dette punkt til den udsendte dagsorden.
På ekstraordinært valg var:
Lotte Schultz der ønskede at udtræde.
På opfordring stillede Janne With, Fløng Byvej 39 og Brian Faxholm, Fagerbo 15
op som suppleanter.
Begge blev valgt med applaus.

8

A.
B.

Valg af revisor for 2 år.
Valg af revisorsuppleant for 2 år.

A

Revisor Ditte Larsen var på valg, og havde tilkendegivet at hun var villig til
genvalg.
Ditte blev genvalgt med applaus.

B

Revisorsuppleant Gitte Nielsen var på valg, og havde tilkendegivet at hun var
villig til genvalg.
Gitte blev også genvalgt med applaus.

9

Eventuelt
Bestyrelsen fremlagte plancher over ”sagsbehandling” der har eller fortsat er i
gang. Følgende emner blev diskuteret i en god og konstruktiv dialog:
Vejplan (se dokumenter på hjemmesiden 4. maj 2012 og 20. oktober 2011).
Oversigtskortet blev gennemgået – bl.a. de vestvendte ramper som vi ikke kan
få, samt vores ønsker om undgå at Nørreled bliver gennemkørsel til M5.
Fjernvarme (feb/mar 2013)
Nyt projektforslag fra fjernvarmeværket – uden tvang – det var bare det vi
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ønskede. Vi holder lidt øje med placeringen af solfangeranlæg samt øvrige
generelle påvirkninger i området. Høringsfristen er overstået og byrådet har
godkendt principindstilling fra administrationen. Der forventes stor nok
tilslutning til at planen iværksættes.
Facebook
Vi har to forskellige sider kørende, men de opfylder hvert sit behov og virker
forskelligt bl.a. hvordan medlemmer får besked om opdateringer på siderne.
Bestyrelsen er indstillet på at beholde begge sider – og der er ingen
adgangskrav til gruppe hvor der kræves medlemskab. Alle nuværende
medlemmer kan i øvrigt godkende nye medlemmer i gruppen.
Skovrejsning
Vi er blevet opmærksomme på at der nu sker noget på arealet nord for
Nørreled. Ole Steffensen (tidl. Formand i Fløng Vandværk) og nu medlem af
Skovrådet i Høje-Taastrup (se link som bilag), kunne fortælle at planerne for
rejsning af flere skove var begrundet i en beskyttelse af grundvandsressourcer,
og med Skovrådets mellemkomst var finansieringen af dette – via overdragelse
af arealer – flyttet til denne ikke-kommunale kasse.
Motorvejen/trafik (mar / apr 2013)
Vi har i Fløng fortsat nogle udfordringer, bl.a. med trafik gennem Marbjerg,
støj fra motorvejen samt manglende skiltning til Fløng. Landsbylauget har
undersøgt og argumenteret for sin sag, men endnu ikke med succes, særligt
ikke overfor Vejdirektoratet med hensyn til støj og skilte. Der må overvejes nye
veje – måske via miljølovgivning, men det kræver nok omfattende og dyre
støjmålinger. Kommunen har dog indvilliget i at lave en trafikmåling igennem
Marbjerg – vi skal så lige passe på med at det ikke bliver en søndag
eftermiddag i skoleferien. Cykelsti og forhold omkring rundkørsler og broen
er kommunen dog rimeligt lydhør overfor – bl.a. blå vejmarkering af cykelstier
samt belysning. Vi arbejder også for en forbindelsesvej mellem Vesterled og
Trekroner-rundkørslen nord for motorvejen – så får vi næsten en vestvendt
tilkørsel og Marbjerg skånes for trafik.
Bus 116
Der har været flere interessenter (bl.a. Seniorrådet) inden over bus betjeningen
uden for kommunens hovedby, og en del debat i pressen. P.t. er det lidt som
om sagen ikke er værd at bruge alt for meget krudt på – men mon ikke det kan
blive taget op igen efter kommunalvalget – det kan være der kommer nye på
udvalgsposterne i kommunen.
Generelt var der en god dialog og der fremkom gode ideen til det videre
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arbejde i bestyrelsen – dog skal vi altid have vores formålsparagraf for øje.

BEMÆRKNING: Dirigenten er efterfølgende blevet opmærksom på at der efter
generalforsamlingen er valgt for mange suppleanter jf. vedtægterne. Bestyrelsen opfordres til
at drøfte denne situation på et forestående bestyrelsesmøde. Vedtægtsovertrædelsens kan –
jf. dens natur – godt accepteres og efterbevilges på næste generalforsamling.
Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af:
Søren E. Sørensen (valgt formand), Jeanette Ingemann, Kenth Nelander, Lars Sommer, Leif
Bentsen og Tommy Rosenlind.
Suppleanter er: Pia Knudsen, Janne With og Brian Faxholm.
Referent: Tommy Rosenlind
Fløng, den 19/5 2013
___________________________
Tommy Rosenlind

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

/

- 2013

Søren E. Sørensen

Jeanette Ingemann

Kenth Nelander

Lars Sommer

Leif Bentsen

Tommy Rosenlind
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