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

24. september 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 25

19:30 – 21:30
Engvadgård

DELTAGERE:

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

AFBUD:

Jeanette

Dagsorden jf. forretningsorden:
1. Valg af referent
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
3.1. Prokura til ny næstformand?
4. Medlemsstatus
5. Formanden orienterer.
5.1. Udkast til ny forretningsorden
5.2. Bestyrelsen efter Janes udtræden
6. Øvrige orienterer
7. Sager under behandling
7.1. Resultat af vejbesigtigelse. Har vi fået aktindsigt?
7.2. Brev fra HTK
7.3. Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd. SES orienterer.
7.4. Korrespondance med HTK (Facebook/e-mail)
7.5. Fjernvarme, Vest Fløng. Henvendelse til HTF.
7.6. Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled. Vedtaget i HTK, skal følges.
7.7. Det digitale Fløng og omegn. Nyt?
7.8. Nyt omkring fingerplanen 2013. Grønt Atlas.
7.8.1. Vælgermøde i Fløng den 24. oktober for alle partierne i forbindelse med KV13.
7.8.2. Laugets organisation
7.8.3. PR aktiviteter, annonce, artikel, aktivitetskalender, Kultunaut
7.8.4. Oplæg til debattørerne
7.8.5. Ordstyrer
7.8.6. Forsamlingshuset
7.8.7. Andet
7.9. Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer.
7.10.
Sankt Hans fest i Fløng.
7.11.
Vindmøller i Slæggerup, Høringssvar til Roskilde Kommune.
7.12.
Hjertestartere i Fløng. Henvendelse fra et medlem.
8. Eventuelt: - herunder evt. gæsters orientering
9. Fastlæggelse af næste møde

#

1

Dagsordenpunkt
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Valg af referent
Tommy tager referat

Tommy
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2.0
3

Opfølgning på referater
BM referat 25 blev godkendt.

Lukket

Søren

Status på regnskabet
Regnskabet gennemgået pr. 22/9 jf. bilag nedenfor. Uændret
status siden seneste møde.

Lukket

Tommy

Prokura til ny næstformand.
3.1

4

Tommy har lave brev som Jeanette ved lejlighed kan
medbringe i Nordea – så skulle der gerne komme på plads.

Medlemsstatus
Pr. 22/9 – 118 medlemmer har forlænget/nytegnet.
Medlemsoversigt udsendes til bestyrelsen.

5

Tommy
Jeanette

Lukket

Tommy

Formanden orienterer
Udkast til ny forretningsorden
Udkast fremlagt med følgende ændringer f.s.v.a.
mødedagsorden:

5.1

Tommy

Lukket

Den nye forretningsorden blev enstemmigt vedtaget, og
lægges op på hjemmesiden
Bestyrelsen efter Janes udtræden
5.2

6

6.1

På opfordring valgte Brian at indtræde som fuldgyldigt
bestyrelsesmedlem.
Efter består bestyrelsen af 7 medlemmer samt 1 suppleant
indtil næste generalforsamling.

Lukket

Søren
Tommy

Øvrige medlemmer orienterer
Lars fremviste de visitkort og go-cards han har fået trykt.
Der var bred enighed om at det var et perfekt resultat, og vi
tager nogle i lommen hver især med henblik på uddeling til
interesserede.
Lars sender lige regningen til Tommy så mellemværende kan
blive udlignet.

Lars
Lukket
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7.1

Sager under behandling.
Resultat af vejbesigtigelse. Har vi fået aktindsigt?
Brev fra HTK med resultatet samt aktindsigt er modtaget. Vi afventer
fortsat om Jeanette kan finde frem til det beslutningsgrundlag der ligger
bag afvisningerne af vores ønsker. Kopier lægges på hjemmeside når dette
er afklaret.
Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd. SES orienterer.
Brev til Reerslev og Sengeløse om at vi gerne vil inddrages i forbindelse
med deltagelsen i Agendarådet. Tommy laver udkast som Søren kan sende
videre i en fortsat dialog.
Søren følger op på manglende referater mv. på HTK’s hjemmesider. Vi har
bl.a. fået disse oplysninger om rådet:

Jeanette
Tommy

Tommy
Søren

7.2

7.3

7.4

7.5

Fjernvarme, Vest Fløng. Henvendelse til HTF.
Vi har ikke officielt om status med det må formodes at være på plads da
institutionerne i HTK blev besluttet på seneste byrådsmøde. Vi venter lige
på en endelig udmelding fra HTF – og særligt placeringen af solfangere –
før sagen lukkes.
Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled.
Borgmesteren planter første træ den 2. oktober kl 15.00 on location ved
Nørreled.
Vi vil overveje om LL skal deltage med støtte til sponsering af et træ pr.
medlem pr. skæringsdag f. eks 1/11 2013 – så kunne det måske give et
par nye medlemmer. Vi skal nok lige undersøge priser mv. helt præcist:
action Kenth. Endelig beslutning afventer lige næste møde.
Der kommer vist også et borgermøde, men dato mv. er ikke fastsat.
Det digitale Fløng og omegn. Nyt?
Intet nyt, vi åbner denne debat på politikermødet

Søren

Søren

Kenth

Tommy

Nyt omkring fingerplanen 2013. Grønt Atlas
7.6

Vi må rykke HTK for at komme lidt i sving med Vasby-stien, som er en del
af Grønt Atlas *). Vi tager det med på politikermødet, og fortsætter med at
overveje tiltag, f.eks læserbreve og henvendelser til forvaltningen.
*) Link: http://www.htk.dk/Fritid/Natur-

Søren
Tommy
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udeliv/Visioner_og_strategier/Groent%20Atlas.aspx
Vælgermøde i Fløng den 24. oktober for alle partierne i forbindelse med
KV13
Laugets organisation

7.7

a) PR aktiviteter, annonce, artikel, aktivitetskalender, Kultunaut
A3 / A4 plakat - skal sættes op rundt omkring, Rema, Fløng Pizza, Kirken,
Biblioteket, Netto, Fakta, Superbrugsen. Søren printer 10 af hver og Brian
og Tommy deler ophængning. Ophængning ca. 12-13. Oktober husk at
spørge om lov.
Opdatering af facebook og hjemmesider med endeligt oplæg
Artikel til lokalavisen om mødet, med teaser og argumentation for
emnerne. Action: Tommy - bemærk deadline på avisen 10.okt.
Invitation til medlemmer til FB ca. en uge før mødet. Action: Tommy
Overveje SMS-service til generte deltagere.

Søren
Brian
Tommy
Jeanette

b) Oplæg til debattørerne
Søren sender ud når tilrettet med evt. ny deltager fra SF.
c) Ordstyrer
Tommy tager slips på
d) Forsamlingshuset
Jeanette følger op - check lige lydanlæg og om vi kan låne det
e) Andet
Intet at bemærke
Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer.
7.8

Afventer næste møde
Sankt Hans Fest i Fløng.

7.9

7.10

7.11

FHI har efterlyst vores deltagelse i næste års arrangement. Vi melder
tilbage at vi gerne vil stille op med arbejdskraft.
Vindmøller i Slæggerup.

Jeanette

HTK har svaret at der ikke er planer om landvindmøller her i kommunen og
møllerne i Roskilde stemmes vist ned på næste byrådsmøde i Roskilde
byråd.
Hjertestartere i Fløng. Henvendelse fra et medlem.
Kun to i Fløng - svømmehaller og Spændcom på Akacievej. Opfordring igen
til HTK om at undersøges mulighederne for yderligere her i Fløng, gerne
med døgnåbent.
Der følger en del forpligtelser med at være sponsor for en sådan maskine –
og naturligvis noget vedligehold.

Søren

Fastlæggelse af næste møde
8

Bestyrelsesmøde nr. 26 afholdes: Torsdag den 21. november 2013 efter i
form af julearrangement for bestyrelsen. Detaljer aftale via mail
efterfølgende.

/30/09/2013/referent: Tommy
4
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Bilag pkt. 3:
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Fløng den

/

-2013

Søren E. Sørensen, formand

Jeanette Ingemann, næstformand

Kenth Nelander

Lars Sommer

Leif Bentsen

Brian Faxholm

Tommy Rosenlind
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