Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

13. august 2014

REFERAT AF BYLAUGSFORUM MØDE #1

19.00 – 21:00
Flønghytten

DELTAGERE:

Reerslev Stærkende Landsbylaug: John Severin, Torben Nielsen
Sengeløse Kommunalforening: Kaj Lykke
Baldersbrønde Bylaug: Ole Matthiesen, Hans Jørgen Larsen
Landsbylauget – Fløng Sogn: Søren E. Sørensen, Lars Sommer, Tommy
Rosenlind

AFBUD:

Vridsløsemangle Bylaug

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Baggrund for mødet
3. Hvem skal deltage i dette samarbejdsforum? (Er der andre bylaug?).
4. Mødehyppighed
5. Gensidig udveksling af erfaringer
6. Orientering om specifikke lokale problemer/aktiviteter
7. Hvordan finder vi fælles ”fodslag” over for HTK
8. Udvælgelse af bylaugs kandidater til diverse udvalg og råd
9. Årligt møde med borgmesteren
10. Eventuelt
Referat:
Ad 1:
Søren E. Sørensen bød velkommen og takkede for det positive modtagelse af bestræbelserne for
at få et fælles forum op at stå. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde.
Ad 2:
Helt grundlæggende er invitationen kommet i stand på baggrund af problematikken med at
kommunens bylaug opfordres til at stille fælles medlemmer i diverse kommunale udvalg, bl.a.
Agenda21-rådet og trafiksikkerhedsudvalg.
En deltager nævnte at han erfaringsmæssig synes at det er en god ide at koordinere i fællesskab
blandt bylaugene, for dermed sikre at den politiske dagsorden er præget af vores egne
prioriteringer ude i bylaugene og ikke blot en embedsmandsprioritering. Det kræver dog at der
skal være intern forståelse for at ens egne prioriteringer kan blive udskudt lidt på bekostning af
en fælles konsensus, men på den måde kan vi sikre at man (HTK) kommer hele vejen rundt i
løbet af en valgperiode.
En anden deltager gav udtrykt for samme holdning og forhåbninger og havde god erfaring med at
det giver lydhørhed på kommunen at vi selv mødte op med klare prioriterede mål.
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Ad 3:
Der var lidt tvivl om Høje-Taastrup Landsby også havde et eksisterende bylaug. Tommy
undersøger via bekendt derude – og hvis det er tilfældet var der enighed om at de naturligvis
også skal inviteres med i fællesskabet.
Ad 4:
Der var enighed om at mødes 2 gange årligt (september og marts) samt efter akutbehov. Hertil
kommer så det lovede borgmestermøde med udvalgte deltagere, der bør ligge efter martsmødet,
så vi kan fremkomme med fælles input overfor HTK inden budgetforhandlinger rulles i gang
politisk.
Næste møde er aftalt til 18. marts 2015 i Fløng – egentlig invitation fremsendes senere.
Ad 5:
Vi udveksler lige links til diverse hjemmesider (se nedenfor), til generel inspiration for alle.
Det blev nævnt at vi måske skulle se om det er en mulighed for at samle nok til et kursus i
medier og kommunikation i foreningsregi, for derigennem at styrke vores gennemslagskraft
udadtil. Måske der findes støttemuligheder. Det bør undersøges ved lejlighed.
Ad 6:
Til næste møde kommer vi hver især med egne ønsker og behov med henblik på at få koordineret
og samordnet en fælles holdning til prioritering, der kan bruges i det fremtidige arbejde.
Ad 7:
Ingen bemærkninger.
Ad 8:
Der var enighed om at Poul Neumann (Sengeløse) og Lars Sommer (Fløng) er vores fælles
kandidater til Agenda 21 rådet. Suppleanter er Torben Nielsen (Reerslev) og Baldersbrønde der
vender tilbage med et navn.
I trafiksikkerhedsudvalget er Jes C. Jessen fra Sengeløse valgt.
Det er spørgsmålet om der faktisk er andre udvalg og råd som vi bør søge indflydelse på eller
deltagelse i. Det må undersøges evt. via HTK.
Ad 9:
Planlægges til april/maj 2015.
Ad 10:
Ingen bemærkninger.
//referent: Tommy Rosenlind (Fløng)
19. august 2014.
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LINKS:
SENGELØSE:
http://sengeloese.dk/skf/
VRIDSLØSEMAGLE:
http://sengeloese.dk/vmb/
REERSLEV:
http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
BALDERBRØNDE:
http://www.baldersbroende.dk/index.html
FLØNG:
http://www.floenglaug.dk/index.html
https://www.facebook.com/floenglaug
https://www.facebook.com/groups/113216422043497/
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