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

6. februar 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 27

19.30 – 21:00
Fløng Huset

DELTAGERE:

Søren E, Leif, Lars og Tommy

AFBUD:

Kenth, Jeanette og Brian

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

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
a. Resultat af vejbesigtigelse. Har vi fået aktindsigt?
i. Brev fra HTK
b. Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd
i. Lars har deltaget i første møde.
ii. Søren orienteret fra mødet den 30. januar 2014
c. Fjernvarme, Vest Fløng. Henvendelse til HTF.
d. Fløngskoven
i. Status på køb at træer (GTN)
ii. Møde i Driftsbyen vedr. skovens udformning (HTK ref.)
iii. Dannelse af skovudvalg
iv. Den videre plan (trækøb og indvielse d. 9. maj)
e. Det digitale Fløng og omegn.
f. Nyt omkring fingerplanen 2013. Grønt Atlas
g. Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer
h. Sankt Hans fest i Fløng.
i. Møde med FHI?
i. Møde med Preben, Flønghjemmet.
j. Digital post til Landsbylauget
i. Oprettet (Tommy)
k. Nabohjælp (Indbrud i Fløng)
i. Tommy om kontakt til Nabohjælp
ii. Søren om henvendelse til Politiet
l. Fremmede reklamer i vor FB gruppe
m. NYT PUNKT Trafiksikkerhedsudvalget
i. Repræsentant til udvalget.
5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde

#

1

Dagsordenpunkt

Status

Dead
-line

Ansvar
-lig

Valg af referent
Tommy tager referat

Tommy
1
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2

Opfølgning på referater
BM referat 26 blev godkendt.

3

Søren

Status på regnskabet og medlemsstatus
Regnskabet gennemgået pr. 10/1-2014 jf. bilag nedenfor.
Uændret 132 medlemmer – heraf to nye i 2014.

4

Lukket

Lukket

Tommy

Behandling af sager til beslutning
Resultat af vejbesigtigelse. Har vi fået aktindsigt?

4.a

4.b

4.c

4.d

i) Brev fra HTK.
Afventer Jeanette vender tilbage vedr aktindsigt.
Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd. SES orienterer.
i) Lars har deltaget i møde.
Lars fik et godt indtryk og der var lydhør for at få en bedre
dialog med Landsbylaugene i HTK.
ii) Søren orienteret fra mødet den 30. januar 2014
Positiv oplevelse og velvillighed til at inddrage Landsbylaug i
HTK. Undersøger om mulighed for etablering af Landsbylaug
forum i HTK regi. HTK har initiativ på dette. Vi venter og
rykker hvis der ikke sker noget. Tages op på næste møde.
Fjernvarme, Vest Fløng.
i) Henvendelse til HTF.
Kommunen har godkendt fjernvarme til skole mv. Vi har dog
ikke set en endelig udmelding om succesraten - vi venter bare
og ser om den ikke kommer, men lukker sagen.
Fløngskoven
i) Status på køb at træer (GTN)
Tschering A/S mangler på GTN hjemmeside - Tommy følger
op.
Status på ansøgninger - det går ikke fantastisk med fonde,
men der er ikke meget mere der kan gøres.
ii) Møde i Driftsbyen vedr. skovens udformning (HTK ref.)
Godt møde – vi var reelt med til beslutning om hundeskov og
ridestier - ellers meget biologi – se referat via vores blog.
iii) Dannelse af skovudvalg
Planlægge møde i udvalget inklusiv vores eksterne deltagere
med henblik på presseplan og aktivitetsstrategi frem mod
åbningen den 9/5 2014 - Tommy tager action.
iv) Den videre plan (trækøb og indvielse d. 9. maj)
Vi har købt 130 træer og ellers se iii)
Det digitale Fløng og omegn.

4.e

Ligger i Kommunernes Landsforening, så det er ikke engang
noget HTK selv løber med.

4.f

Nyt omkring fingerplanen 2013. Grønt Atlas.

Åben

Jeanette

Åben

Lukket

Tommy

Åben
Tommy

Lukket
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HTK arbejder på at få reetableret Vasby stien men ellers er
der ikke noget i sagen for os på nuværende tidspunkt.
4.g

Lukket

Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer.
Sagen udskudt til næste møde grundet mange afbud.

Åben

Sankt Hans fest i Fløng.
4.h

i) Møde med FHI?
Deltagere fra Landsbylauget på mødet den 12. ds. : Pia, Leif
og Søren – evt. Jeanette.

Jeanette
Åben

Møde med Preben, Flønghjemmet.
4.i

Søren aftale møde, afventer Jeanette også.

Åben

Søren
Jeanette

Digital post til Landsbylauget
4.j

i) Oprettet (Tommy)
Medarbejder-ID er oprettet. Vi får nu besked (mail) om at der
er noget post til os på Digital Post – der skal så logges på.
Koder distribueret til bestyrelsen via værd-at-vide papiret.

Lukket

Nabohjælp (Indbrud i Fløng)

4.k

i) Tommy om kontakt til Nabohjælp
Umiddelbart ikke møde da det Kriminal Præventive Råd ikke
selv aktivt deltager. Vi har ikke selv lige overskud og nøjes
med vores FB og fortsat opfordringer til at melde sig til
www.nabohjælp.dk
ii) Søren om henvendelse til Politiet
Vestegnens politi ønsker ikke at kopiere Nordsjællands politi
SMS kæde.

Lukket

Fremmede reklamer i vor FB gruppe
4.l

4.m

5

Vi må skelne mellem gode råd / anbefalinger af leverandører
og firmaer som vores medlemmer har gode erfaringer med og
så deciderede produktreklamer på vores FB sider. Det
overvejes nøje fra gang til gang hvor grænsen går og i
tvivlstilfælde mailer bestyrelsen lige sammen.
NYT PUNKT IKKE I UDSENDT DAGSORDEN
Trafiksikkerhedsudvalget – mail fra HTK
i) Repræsentant til udvalget.
Vi indstiller Leif som vores repræsentant. Søren giver HTK
besked

Søren
Åben

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Ingen emner til behandling

6

Lukket

Lukket

Fastlæggelse af næste møde
Næste BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 27. marts 2014 kl.

Alle
3
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19.30 hos Pia på Engvadgård, kælderen.
GENERALFORSAMLING 2014: Afholdes Onsdag den 14. maj
2014 kl. 19:00 – 21:00 i Fløng Forsamlingshus – Tommy
booker lokaler. Enighed om at spare på tryksager og alene
sende mail til medlemmer (eller omdele papir til dem der ikke
har mail: action Tommy), annoncerer på Facebook samt evt.
notits i Lokalavisen (priser undersøges til næste møde : action
Tommy).

Tommy

/06/FEB/2014/referent: Tommy

Bilag pkt. 3:
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Fløng den

/

-2014

Søren E. Sørensen, formand

Jeanette Ingemann, næstformand

Kenth Nelander

Lars Sommer

Leif Bentsen

Brian Faxholm

Tommy Rosenlind
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