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

27. marts 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 28

19.30 – 23:00
Engvadgård, kld.

DELTAGERE:

Søren E, Leif, Lars, Jeanette og Tommy

AFBUD:

Pia, 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) Opfølgning at trafikproblemerne efter vejbesigtigelsen 2013.
b) Sammensætning at Trafiksikkerhedsudvalget 2014-2017.
c) Deltagelse i Agendarådsmøder (Rådets sammensætning).
d) Fjernvarme, Vest Fløng. (Mail fra HTF om at de går i gang).
e) Fløngskoven
i. Orientering fra Skovudvalg
ii. Status på køb at træer (GTN)
iii. Den videre plan og indvielse d. 9. maj (Arrangement, Gæster m.v.)
f) Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer
g) Sankt Hans fest i Fløng. (orientering fra møde med FHI m.fl., vi mangler en
båltaler).
h) Møde med Preben, Flønghjemmet. (Orientering fra møde 12/3-2014).
i) Vision Fløng, Orientering fra møde den 25-03-2014 med borgmesteren indkaldt via
Pia, Vision Fløng/Engvadgård.
j) Henvendelse fra MEC om bogskab i Fløng
k) Planlægning af generalforsamlingen den 14. maj.
5) Eventuelt
a) Kontakt til og evt. samarbejde med øvrige landsbylaug?
b) Vedr. Indbrud og nabohjælp, (indlæg fra Lars)
6) Fastlæggelse af næste møde

#

1

Dagsordenpunkt

Status

Ansvar
-lig

Valg af referent
Tommy tager referat

2

Dead
-line

Tommy

Opfølgning på referater
BM referat 27 blev godkendt.

Lukket

Søren
1
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3

Status på regnskabet og medlemsstatus
P.t underskud på godt 2.000 kroner – ganske som forventet og 7 nye medlemmer siden nytår så status er 137 stk.

4

Lukket

Tommy

Behandling af sager til beslutning
Opfølgning at trafikproblemerne efter vejbesigtigelsen 2013

4.a

Vi har ikke hørt om trafikundersøgelse i Marbjerg
Byvej/Vesterled - vi rykker høfligt for resultatet i driftsbyen.
Samtidig gøres opmærksom på at vi fortsat ønsker fokus på
etablering af stien fra plejeboligerne Vesterled til Ildtornevej,
samt belysningsbehov på motorvejsbroen, der er henlagt i
total mørke ved vintertid (skolevej) - frist vejsyn 4/4.

Tommy
Åben

Sammensætning at Trafiksikkerhedsudvalget 2014-2017
4.b

Opfølgende brev til borgmesteren om vores tanker og
bekymringer vedrørende proces og procedure for valget til
rådet.

Søren
Åben

Deltagelse i Agendarådsmøder (Rådets sammensætning)
4.c

Vi har ikke p.t. Pladser i rådet (miljøforhold i HKT) men der er
åbenbart stemning for at inviterer landsbylaugene med. Vi
arbejder fortsat på at få etableret et fælles forum i
kommunalt regi og få etableret noget koncensus i landsbyerne
herfor.

Åben

Søren
Lars

Fjernvarme, Vest Fløng. (Mail fra HTF om at de går i gang)
4.d

Høflig forespørgsel til HTF om resultaterne og opfyldelsen af
betingelserne for projektet - samt en tidsplan for arbejdet på
de enkelte veje - blot til almen interesse.

Åben

Tommy

Fløngskoven

4.e

4.f

i) Orientering fra Skovudvalg
Vi har haft et par møder med HKT om projektets udformning.
Der er fastsat åbningsdag og vi arbejder med at få afklaret
hvem der kan stå for de enkelte elementer på selve dagen. Vi
mangler opfølgning på seneste mail til HTK, da det er
forudsætningen for vores videre arbejde til interessenter
Tommy rykker for dette.
ii) Status på køb at træer (GTN)
P.t. 7.564 træer jf. www.folkeskoven.dk – Siemens
personalegave på ca. 2.500 gav et pænt løft.
iii) Den videre plan og indvielse d. 9. maj (Arrangement,
Gæster m.v.)
Vi står for pressekontakten og vi nærmer os tiden for at vi
skal til at rette henvendelse til medierne jf. vores presseplan.
Søren prøver at se om Fløngkoret har lyst til at give et par
numre på selve åbningsdagen.

Tommy

Åben

Tommy
Søren

Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer
2
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Skovudvalget: Kenth, Søren, Tommy
Sankt Hans: Leif, Søren, Tommy
Vision Fløng: Pia, Jeanette, Søren
Trafik:
Leif, Tommy
I princippet er formanden med i alle udvalg. Tommy opdatere
hjemmesiden.

Alle
Åben

Sankt Hans fest i Fløng. (orientering fra møde med FHI m.fl.,
vi mangler en båltaler)
4.g

Vi stiller op og deltager efter behov. Vi deltog i første
indledende møde med de øvrige. Aftalt at vi køber træer til
Fløngskoven for vores eventuelle andel af overskud.
Vi tænker alle over emner til et spændende båltaler.

Leif
Åben

Møde med Preben, Flønghuset. (Orientering fra møde 12/32014).
4.h

Meget informativt møde, hvor de fortalte lidt om deres
arbejde og børn og vi kunne fortælle at vi ikke har hørt om
noget modvilje i lokalområdet

Lukket

Jeanette
Søren

Vision Fløng, Orientering fra møde den 25-03-2014 med
borgmesteren indkaldt via Pia, Vision Fløng/Engvadgård.
Søren
Jeanette

Møde med kommunen gik godt – hovedpunkter fra Søren ses
nedenfor. Som bilag vedlægges præsentationen fra Uno,
uden økonomidelen, dette referat. Udvalget fortsætter
arbejdet og deltager samme med Vision Fløng's øvrige
medlemmer om støtte hos relevante fonde.
Søren notater fra mødet:
Lige et par stikord som jeg noterede mig ved møde med
borgmester, udvalgsformand og administrationen i går.

4.i

• Projektet præsenteret af Pia.
• Materialet generelt modtaget positivt af HTK
• MZ, materialet præsenteret og udarbejdet i bedre

kvalitet end det man sædvanligvis ser.
• HTK mente at VF skulle søge private fonde til
medfinansiering.
• Priser kun indhentet som tilbud fra én leverandør.
• Hvad er indeholdt, (også "det med småt")
• Hvad er driftsudgifterne
• Kan leverandøren foreslå en vedligeholdelsesplan
• Er der mulighed for at organisere en del frivillig
arbejdskraft til vedligehold
• Kan det finansieres af "Byfornyelsespuljen"
• Skal behandles politisk i byrådet (HTK Budget)
• Bør ikke fremsættes som parti-forslag i byrådet
4.j

Åben

Henvendelse fra MEC om bogskab i Fløng
3
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Ikke umiddelbart noget oplagt sted for placeringen.
Opfordring på Facebook, hvis der er andre i Fløng der har
interesse, lyst til at have ansvaret og forslag til placering af et
bogskab i Fløng (som det der står i vindfanget på
Stationsbygningen på Hedehusene Station).
Planlægning af generalforsamlingen den 14. maj 2014.

4.k

5

5.a

5.b

6

Vi laver ikke husstandsomdeling af invitationen til GF i år,
men sender mail til medlemmer (og omdeler papirkopi til dem
uden mail). Der oprettes Facebook begivenhed. Søren laver
beretning, indledningen sendes med ud i invitationen. Fløng
Forsamlingshus er booket.
På valg er Kenth og Tommy samt Pia - alle genopstiller og så
mangler vi en fortsat en suppleant. Action Tommy indkaldelse og Søren - beretningen.

Søren
Åben

Søren
Tommy
Åben

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Kontakt til og evt. samarbejde med øvrige Landsbylaug?
Vi spørger borgmester Michael Ziegler i forbindelse med
trafikudvalgs-udfordringerne, om HTK ikke kan være med til
at sparke et fælles forum i gang og indledningsvis faciliterer
et opstartsmøde. Husk alle 5 bylaug. Naturlig tilføjelse til
skrivelsen jf. pkt. 4.b ovenfor.
Tyveri og indbrud
Lars havde skaffet materiale fra Det Kriminalpræventive Råd
(DKR) mv. Vi henviser til disse informationer ved alle
lejligheder (Facebook), og så bestiller Lars en stak Nabohjælp
brochurer til brug for uddeling på Generalforsamlingen.
Fastlæggelse af næste møde
Næste møde i bestyrelsen er det konstituerende umiddelbart
efter GF den 14. maj 2014 i Fløng Forsamlingshus.

Søren
Åben

Alle
Lars

Alle

/29/MAR/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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