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

27. november 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 32

19.00 – 22:00
Fløng Forsamlingshus

DELTAGERE:

Anne Mette, Kenth, Søren E, Leif, Jeanette, Pia, Brian, Lars og Tommy

AFBUD:

Ingen

Dagsorden jf. forretningsorden:

1)
2)
3)
4)

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
a) Trafikproblemer i Fløng
i. Hastighed på Vesterled
ii. DSV trafiklys
iii. Rundkørsler
iv. Løbesti
b) Deltagelse i Agendarådsmøder (Lars)
i. Ref. fra Agendarådsmøde
c) Deltagelse i Skovrådsmøde (Lars)
i. Ref. fra Skovrådsmøde
ii. Fløngskoven
1. Orientering fra Skovudvalg
2. Status på køb at træer (GTN)
3. Shelter tilstand
4. Skovens dag 2015
iii. Fjernvarme, Vest Fløng.
d) Byfest i Fløng
i. Ref. fra Byfestmøde
ii. Bylaugsudvalg
iii. Organisation
iv. Forsikringsforhold (Bestyrelsens ansvar)
e) Diverse
i. Sankt Hans fest i Fløng
ii. Vision Fløng,
iii. Skydebane støjgener
f) Facebook – Gruppe - debattone
5) Eventuelt:
6) Fastlæggelse af næste møde
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Valg af referent
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Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere nævnt
via Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte DVD'er.
2

Opfølgning på referater
Nr. 31 godkendt samt referat fra GF 2014.
Det blev aftalt at referater frem ikke formelt underskrives,
men blot godkendes via referatet fra næste møde.
Forretningsordnen tilrettes og behandles på et senere
bestyrelsesmøde. Action Tommy

3

Søren
/Tommy
Åben

Status på regnskabet og medlemsstatus
Ingen bemærkninger til regnskabet og der er nu 145
medlemmer.
Gemmer p.t. 210 kroner som er doneret fra medlemmer til
fælles indkøb af træer - forventer at indkøb sammen med
Friluftsrådets tilskud på 2.000 stk træer.

4

Tommy

Tommy
Lukket

Behandling af sager til beslutning
Trafikproblemer i Fløng

4.a

i) Hastighed på Vesterled
60km/t på sidste stykke. Kommer med på vejsyn i 2015
(17.april) - vi skal huske at stille forslaget overfor Driftsbyen,
kan allerede gøres nu. Action: Tommy.
ii) DSV trafiklys
Virker som om det er lavet om til intelligent kryds. Vi lukker
sagen her.
iii) Rundkørsler
Fortsat vil vi gerne have tiltag til at sænke hastigheden og der
er fortsat problemer med særligt store vogntog at komme
rundt. Ved lejlighed. Lukkes
iv) Løbesti
Tidligere har kommunen opfordret til at man bruger stierne
igennem Fløng og der er ikke planer om at lave stier rundt om
Fløng, da det er udlagt til trafikveje. Overvejes på et andet
tidspunkt evt. som idrætsfaciliteter. Lukkes.

Tommy
Åben

Lukket

Lukket

Lukket

Deltagelse i Agendarådsmøder
4.b

i) Ref. fra Agendarådsmøde
Referat udsendt tidligere - link på HTK.dk - ikke nogle
bemærkninger herfra - der var lidt om affaldssortering som vi
holder øje med.

Åben

Søren
/Lars

Deltagelse i Skovrådsmøde

4.c

Ref. fra Skovrådsmøde
Referat udsendt – link på HTK.dk - opgaver vedr.
Fløngskoven til drøftelse – Driftsbyen har spurgt om vi kan
være lidt mellemled vedrørende henvendelser, der var
enighed om at det kunne vi godt klare.

Åben

Søren
/Lars
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Vi skal nok også lave lidt på Skovens Dag, vi må overveje
hvad det skal være. Ideer modtages gerne.
ii) Fløngskoven
1) Orientering fra Skovudvalg
Ingen bemærkninger
2) Status på køb at træer (GTN)
Ca 12.000 til dato, jf GTN’s hjemmeside og så mangler vi
fortsat de 2.000 fra Friluftsrådet. Tommy sørger for at disse
komme hjem efter nytår.
3) Shelter tilstand
Ikke noget særligt - det er nok ikke sæson for hygge
deroppe.
4) Skovens dag 2015
Vi finder på noget.
iii) Fjernvarme, Vest Fløng.
Ingen nyheder - vi må bare vente på at de er færdige.
Byfest i Fløng - Dato fastsat til 20/6-2015

4.d

4.e

4.f

5

i) Ref. fra Byfestmøde
Møde nr 3 er afholdt - mange positive deltagere og vi aftalte
at der lavet projektoplæg.
ii) Bylaugsudvalg
Ikke endeligt fastsat endnu
iii) Organisation
Ikke fastsat endnu
iv) Forsikringsforhold (Bestyrelsens ansvar)
Undersøges fortsat
Diverse
i) Sankt Hans fest i Fløng
Vi har meddelt at vi også er med næste år.
ii) Vision Fløng,
Byrådsbeslutning om at VF skal på de kommende års
budgetter.
iii) Skydebane støjgener
HTK har planlagt en fornyet evaluering/miljøgodkendelse og
så har det været positivt at formanden for skydebanen laver
orienteringsopslag på vores FB side når der er events derude.
Facebook – Gruppe - debattonen
Vi må være opmærksomme og konsekvente i håndtering af
personlige angreb.

Tommy
/Alle

Åben

Åben

Søren
/Tommy
Åben

Leif
/Søren
Åben

Åben

Alle

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Diverse

5.a

Lars foretog en fordeling af visitkort mv. – husk at udleverer
hvor det er relevant.
Fremtidens Parcelhuskvarter (Søren og Tommy deltog) –
undersøgelse som HTK er med i sammen med Viborg - mere
info følger i HTK regi.
Krigersflak (havvindmøller og transformeranlæg) - ingen
berøring af vores område - kabelføring lægges i området
omkring Ring 5.

Lukket
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6

Fastlæggelse af næste møde
Aftalt 5/2-2015 klokken 19:30 - 22:00 i Flønghytten

Alle

/18/DECEMBER/2014/referent: Tommy

Bilag pkt. 3:
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