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

18. juni 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 23

20:00 – 22:00
Engvadgård, kld.

DELTAGERE:

Brian, Janne, Tommy, Jeanette, Søren E, Kenth, Lars og Leif

AFBUD:

Ingen

Dagsorden jf. forretningsorden:
1. Valg af referent
. Konstituering af bestyrelsen (kun efter generalforsamling eller afgang)
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
3.1 Prokura til ny næstformand
4. Medlemsstatus
5. Formanden orienterer
5.1 Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer
5.2 Efter generalforsamlingen (Presse + info)
6. Øvrige orienterer
6.1 Tommy orienterer om brug af foreningens IT systemer, adgangskoder og etik.
7. Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
7.1 Resultat af vejbesigtigelse
7.2 Skiltning – mod FLØNG
7.3 Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd
7.4 Fjernvarme, Vest Fløng
7.5 Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled – Sagen udsat af Teknisk Udvalg
7.6 Borgerhenvendelser
7.7 Det digitale Fløng og omegn
7.8 Nyt omkring fingerplanen 2013
7.9 Vælgermøde i Fløng for alle partierne i forbindelse med kommunalvalget.
7.10 Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer
7.11 Sankt Hans fest i Fløng, - er det noget Landsbylauget skal medvirke til?
8. Fastlæggelse af næste møde
#

Dagsordenpunkt

1

Valg af referent
Tommy tager referat

2
2.0

Status

Deadline

Ansvarlig

OK

Tommy

OK

Søren

OK

Tommy
Jeanette

Opfølgning på referater
BM referater 21 og 22 samt GF referat godkendt.
Prokura til ny næstformand.

2.1

Jeanette overtager Flemmings prokura, og der aftales
møde med Tommy i Nordea. Tommy har lånt originale
referater så Nordea kan få en kopi.

1
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3

Status på regnskabet
Regnskabet gennemgået pr. 12/6 jf. bilag nedenfor.

4

Tommy

Medlemsstatus
Pr. 12/6 82 har forlænget/nytegnet medlemskab + ca.
20 ikke bogførte endnu.
Lars undersøger muligheden og priserne for trykning af
visitkort via VistaPrint, som vi alle kan give til naboer
mv. Tommy sørger for fordeling af logo-filer til alle

5

OK

Lars
Tommy
OK

Formanden orienterer
Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

5.1

Formanden ønske de nye bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter velkommen til og takkede for at de ville
være med.
Han gjorde opmærksom på at vi ved
generalforsamlingen havde valgt en suppleant for meget
jf. vedtægterne, og på opfordring indvilligede Janne i at
indtræde som ”rigtigt” bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består herefter af:
Søren E. Sørensen, formand
Jeanette Ingemann, næstformand
Tommy Rosenlind, kasserer
Janne With
Lars Sommer
Kenth Nelander
Leif Bentsen
Brian Faxholm, suppleant
Pia Knudsen, suppleant

OK

Efter generalforsamlingen (Presse + info)
5.2

6

6.1

Søren var efter GF blevet kontaktet af pressen og havde
give et interview – der var enighed om at det var rigtig
godt og beskrev Landsbylaugets virke på en god måde.

OK

Øvrige medlemmer orienterer
Tommy orienterer om brug af foreningens IT systemer,
adgangskoder og etik.
Hjemmeside
Cookie-bemærkning mangler - Google analytics (kode
omdeles via kodedokument) kører på siden. Undersøge
om vi kan lave en kalender funktion. Mulighed for at
tilmelde sig nyhedsbrev via hjemmeside link – det er
ikke alle der ønsker at benytte Facebook. Vi undersøger
muligheden for gennemstilling på hjemmesiden til FB
dialog.

Tommy

OK

2
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7

7.1

7.2

Blog
Adgangskode til bloggen i kodedokumentet. Alle må
skrive indlæg. Bør bruges mere af hensyn til medlemmer
der ikke ønsker Facebook – mulighed for at få RSS-feed
ved nye indlæg.
Skolebestyrelsen tilbudt adgang til direkte indlæg – de
vender tilbage – med mulighed for udbredelse af
information til borgere der ikke er på Forældre Intra.
Facebook side
Facebook gruppe
Alle får tildelt administrator rettigheder.
Husk at ”underskrive” indlæg der lægges op på vegne af
Landsbylauget på siden. Husk at dele til den anden side.
Husk at lægge på siden først, da indlæg på gruppen kun
kan være personlige.
Man skifter til personlig – og visa-versa - i toppen af FB.

Tommy
Alle

E-mail
Vi bruger e-mail imellem bestyrelsesmøderne til at
stemme af – der er også på e-mail almindelig
flertalsafgørelser.
Kommunikationsstrategi på diverse medier
Vi afstemmer kommunikation ud af huset via e-mail til
bestyrelsens medlemmer – altid.
Man skal kunne se hvem der skrive på vegne af
Landsbylauget når der postes indlæg. Vi holder vores
politiske statements væk når man skriver på vegne af
Landsbylauget, men må naturligvis skrive hvad man vil i
eget navn.
[nedennævnte er ikke drøftet på BM og således på
referentens egen regning]
Billedbloggen.
Diverse billeder bør lægges i diverse mappen – det gøres
ved at logge ind og gå ind i mappen inden der startes
redigering (Add photo) – så får vi ikke alt for mange
mapper. Husk at det er muligt at give det enkelte billede
en tekst. Vi rydder lidt op ved lejlighed.

Alle

Eventuelt: - herunder evt. gæsters orientering, og
igangværende sager samt ankerperson i bestyrelsen
Resultat af vejbesigtigelse
Trafikmåling igennem Marbjerg, men ellers var der ikke
penge til nogen som helst andet på vores ønskesedlen
f.eks. blå striber for cykler og belysning på broen - vi
prøver at få aktindsigt i administrationens
bemærkninger.
Skiltning – mod FLØNG

Tommy
Alle

Alle

Tommy
Alle

OK

Jeanette
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Vi gør ikke mere ved dette p.t. – vi har fået en kold
skulder fra såvel Vejdirektoratet samt Driftsbyen i HTK.

OK

Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd
7.3

Søren arbejder lidt videre med dette og ser om det er
muligt at vi kan komme med i dette forum. Sengeløse
kommunalforening er vist med. Søg Agenda 21 på
kommunens hjemmeside.

Søren
OK

Fjernvarme, Vest Fløng

7.4

Ikke viden om tilslutningsandelen. Klimaforeningen
holder møde 19. Ds. Vi har ikke mere at gøre i sagen indtil solfangeranlægget skal planlægges og arealer
anvendes som måske kolliderer med vores vejønske fra
Vesterled rundkørsel til Trekroner rundkørsel nord for
motorvejen.

OK

Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled – Sagen udsat af
Teknisk Udvalg
7.5

Netop vedtaget på byrådsmødet i dag - se evt. Byråds
referat på www.htk.dk – vi er således sikret grønt
område nord for Nørreled ☺

OK

Borgerhenvendelser
7.6

Orientering fra borger på Maglemosevej vedr.
vejbesigtigelse, der ikke rigtigt giver os mulighed for at
agere, da der er tale om privat fællesvej.

OK

Det digitale Fløng og omegn

7.7

Set i lyset af den fortsatte digitalisering, bør vi opfordre
kommunen til at udfærdige en digitaliseringsstrategi for
hele kommunen – vi kan ikke som individer,
grundejerforeninger eller bylaug, lægge nok pres på TDC
til at der sker noget som helst der ikke er baseret på
kobber.
Forslag til politikerne, via åbent brev i pressen samt
personlige e-mails. Udkast laves.

Janne
Tommy
OK

Nyt omkring fingerplanen 2013
7.8

Ikke noget umiddelbart noget negativ for os i
kommunens høringssvar.

OK

Vælgermøde i Fløng for alle partierne i forbindelse med
kommunalvalget
7.9

Festsalen bestilles i oktober (uge 43 -24/10-2013) og
invitationer sendes ud. Jeanette booker lokaler og
gæsterne.

Jeanette
OK

Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer
7.10

Leif er naturligt valg til Bus 116 udvalget og Jeanette er
fortsat på Vision Fløng. Søren og Tommy er på veje og
stier.
Leif anbefaler Flex-Trafik video på Movia’s hjemmeside.
Søren laver opdatering af udvalgslisten og medlemmer.

OK

Leif
Jeanette
Søren
Tommy
4
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Sankt Hans fest i Fløng, - er det noget Landsbylauget
skal medvirke til?
7.11

Sct. Hans er reddet, men vi bør nok gå sammen med
FHI, Søren kontakter FHI – Jan Kock – og tilbyder vores
fremtidige assistance.

Søren
OK

Fastlæggelse af næste møde
8

Bestyrelsesmøde nr. 24 afholdes 15. august 2013 kl.
19.30 i Engvadgård, kælderen.
Lokaler – Action : Tommy

Tommy

/18/06/2013/referent: Tommy

Bilag pkt. 3:
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Fløng den

/

-2013

Søren E. Sørensen, formand

Jeanette Ingemann, næstformand

Kenth Nelander

Lars Sommer

Leif Bentsen

Janne With

Tommy Rosenlind
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