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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BYLAUGSFORUM MØDE #2 

18. marts 2015 

19.00 – 21:45  

Fløng Forsamlingshus 

DELTAGERE: Reerslev-Stærkende Landsbylaug: John Severin, Torben Nielsen 

Sengeløse Kommunalforening: Jes Jensen, Per Hammel 

Baldersbrønde Bylaug: Ole Matthiesen, Hans Jørgen Larsen, Egon Nielsen 

Vridsløsemagle Bylaug: Ivan Stauning 

Høje-Taastrup Landsbylaug: Peter Cordsen 

Landsbylauget – Fløng Sogn: Søren E. Sørensen, Tommy Rosenlind 

AFBUD: Ingen – alle landsbyer var repræsenteret. 

 

Dagsorden:  

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat 

3. Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst 

4. Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd 

5. Prioritering af aktiviteter over for HTK, (fælles ”fodslaw)” 

6. Udvælge emner/dagsorden til årligt møde med borgmesteren 

7. Finde ønsket dato for årligt møde med borgmesteren 

8. Eventuelt 

 
Referat: 

 
Ad 1 Velkomst og godkendelse af dagsorden: 

Søren E. Sørensen bød velkommen. Dagsorden blev godkendt.  

 

Ad 2 Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat:  

Ingen bemærkninger til referatet fra møde #1. 

  

Ad 3 Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst: 

 

De enkelte lav/foreninger gav en gennemgang af aktiviteter, historik mv. Her angivet i 

stikordsform.  

 

Reerslev: Cykelstien, fakkeloptog 200-300, borgmesteren deltog og byrådsmedlem fra venstre. 

Anslået pris er under tkr 500. Skolesti. Klar modstand i teknikudvalg - "ikke lys på landet". Faste 

tilbagevendende begivenheder, fastelavn, Sct hans, samarbejde med grydelaug om spisninger i 

forsamlingshuset. Juletræsfest i forsamlingshuset og julestue på skolen. Ca 300 husstande. 

Omdeling af bladet "tingstedet" 4 gange årligt - delvis sponseret af lokale virksomheder. 

Kontingent 150 kroner p.a. - ca 70-100 deler i GF hvor der kan købes mad bag efter (grydelaug 

står for dette). 

 

Sengeløse: 1921. Ved at hjemtage nogle aktiviteter der har været outsourcet. Sct hansbål, 200-

300 mennesker til juletræs tænding - gløg, cacao - og talere. Velfungerende byblad, der dog ikke 

p.t. er i regi af kommunalforeningen – overvejelser herom i gang. Medvirkende til byfest, og 
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loppemarked. Sengeløse lokalradio 89,2 hver lørdag 9-14. Ca 120 betalende medlemmer - 

kontingent ca 155 kroner. Stor opgave med at forny kommunalforeningen. Meget lavt deltager 

antal ved GF. Lidt støj fra aerodromen og motorvejen.  

 

Høje-Taastrup: 110 husstande. Laugstidende - trykkes selv. Samarbejde med vandværket ved 

meddelelser via laugstidende. 1982 etableret. God samarbejde med HTK - de facto status som 

høringsberettiget. Småsager fx dårlige veje. Fastelavn, Sct hans, sommerfest, julemarked 

sammen med kirken. Lidt vedtægtsændringer på vej for at få lidt flexibilitet og engagement når 

der ikke er tale om "livstidsstillinger" - ca 30-40 deltagere på generalforsamling (sammenfald 

med vandværket). Ikke nogen kontingent og heller ikke formelle medlemmer - repræsenterer 

som udgangspunkt hele landsbyen.  

 

Vridsløsemagle: I princippet eneste forening i byen, og står for de årligt tilbagevendende 

begivenheder, fastelavn (80 besøgende) med beskedent entre 20,- , ren by dag, "store 

branddag" (5/5) generalforsamlingsdato fast' partyteltet når der er lidt større arrangementer. 

1957. Sct hansfest, deltager med bod i Sengeløse byfest. Halloween. Ølsmagning på "fortet" 

(grøn plads midt i byen)  - romsmagning. Laugshus på forden - filmvisning. 120 husstande - ca 

halvdelen er medlemmer. 200 kontingent pr husstand. Valg af bylaug, der så konstituerer sig 

selv. Bladet "bylaugsnyt" - en gang årligt op mod GF. Formelt en særskilt bestyrelse for 

laugshuset, der modtager lidt offentligt tilskud. Sct hansfest med levende musik og 200 

deltagere. Havevandring og svampetur. Stort ønske om den cykelsti/gangsti på en del af byvejen 

af trafiksikkerhedsmæssige årsager – evt. faseopdelt. 

 

Baldersbrønde: 1770. Ca 50 husstande i byen. Ingen kontingent - foreningen "lever" af formuen. 

Alle husstande (parceller) er automatisk medlemmer. Fastelavn, 130 stk. Beskeden betaling for 

udefrakommende gæster 20,- .  Årligt bymøde med spisning. Tradition tiende - kun for mandlige 

parcelejere. Har forsøgt med sommerfest, men lidt svært at få etableret en initiativgruppe.  

 

Fløng: 2010. Initieret af Flønghjemmet - sagen. Fjernvarmesagen - i flere omgange - endte med 

frivillighed i den vestlige ende. Trafikproblemer i Marbjerg. Motorvejsbroen - mangler lys - med 

på vejsyn. Motorvejsstøj -  nok nærmere opgivet at få noget ud af dette. Skydebanen er også en 

støjmæssig udfordring - p.t. ansøgning om udvidelse af skydetiden og lidt problemer med 

egenkontrol.  Prøver at få en byfest op at køre. 1600 husstande, 145 egentlige medlemmer. Stor 

Facebook side. Sct hansfest i samarbejde med FHI, vores "Fløngskoven" - er nu etableret og vi 

holder så en skovens dag begivenhed 10/5 i samarbejde med HTK. 100 kroner i kontingent hvert 

2. år og der kommer ca 40 til vores GF. Endelig er vi med i Vision Fløng. 

 

 

Ad 4 Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd: 

 

Agendarådsmedlem (Lars, Fløng) var ikke tilstede.  

 

Jes er med i trafiksikkerhedsudvalget - 2014 et møde - vejbesigtigelser behandles. Planlagt at 

kigge på stisystemer, men ikke indkaldt til møde på grund af praktiske forhold med at få samlet 

alle relevante. Indkaldt til vejbesigtigelsesmøde her i april 2015 - rent proforma da sagerne 

erfaringsmæssigt er besluttet forinden. Kommunens administration udviser en "lig-på-bordet" 

holdning når der er tale om trafiksikkerhed.  

 

Rapport fra trafiktælling sendes ud med referatet.  

 

Ad 5 Prioritering af aktiviteter over for HTK, (fælles ”fodslaw)”: 

 

Overordnet fælles tema: Bløde trafikanter. 

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21/Dagsorden-og-referater.aspx
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Trafiksikkerhedsudvalget_lokalt.aspx
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Uprioriteret liste: 

Lys på cykelsti til Reerslev (dog næsten enighed om at dette kan have 1. Prioritet da sagen er 

”varm” – Ivan mente ikke at han havde mandat, da han kun var suppleant)  

Lys på motorvejsbro i Fløng 

Ny vej fra Fløng til Trekroner nord for motorvejen - aflastning af Marbjerg mv. 

Trafiksikring cyklister og gående i Vridsløsemagle igennem byen (især ”Hulvejen”) 

I Sengeløse er der fortsat store udfordringer med gennemkørende trafik 

Usammenhængende cykelstier i Sengeløse 

Høje-Taastrup har ikke umiddelbart noget ser skal på listen 

Balderbrønde har heller ikke noget p.t. 

 

Der var enighed om at vi stikker hovederne sammen en dag og tager på rundtur og kigger på 

hinandens udfordringer.  

 

Vi mødes i Vridsløse, ved ”Forten”, Bartholinstræde 6-8? kl. 14 søndag den 22. april 2015.  

 

Ad 6 Udvælge emner/dagsorden til årligt møde med borgmesteren: 

 

Trafiksikkerhedsudvalget tages ikke med på råd på en ordentlig måde. Enighed fra alle laug at 

dette bør tages op med kommunen så deltagerne bliver taget alvorligt i dette udvalg. Også at 

selve udpegelsesprocessen til udvalget var stærkt kritisabelt og bør laves om ved næste 

valgrunde. 

 

Oprindeligt var det landsbyernes penge der i sin tid blev overført til Agendarådet - vi vil gerne 

have en sådan pulje tilbage til selvbestemmelse.  

 

Opfordring til at vi ønsker at blive taget med på råd INDEN der påbegyndes projekter, så vores 

lokal erfaring inddrages inden der udføres arbejdet – har ofte set at der kunne være bedre og 

mere hensigtsmæssige løsninger end de udførte.  

 

Prioriteret ønskeliste – delvis jf. pkt. 5.  

 

Ad 7 Finde ønsket dato for årligt møde med borgmesteren:  

 

Vi bør insisterer på at der er een deltager fra hvert laug på et møde med borgmesteren og 

embedsmænd. Evt. med en ordførende iblandt os hvis det ønskes.  

 

Torsdag den 9. april kl. 16:00 - udbeder os et møde med borgmesteren. Action Søren.  

 

Ad 8 Eventuelt: 

 

Næste møde aftalt til tirsdag den 1/9-2015 kl 19 i Reerslev forsamlingshus.  

 

//referent: Tommy Rosenlind (Fløng) 

   18. marts 2015 
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Bilag: Trafikmåling i Marbjerg. Et af bestyrelsesmedlemmerne i Fløng har anført følgende 

konklusion af målingen: 

 

 
 

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/ 

 

HØJE-TAASTRUP: 

 

http://www.ht-laug.dk/ 

 

  

http://sengeloese.dk/skf/
http://sengeloese.dk/vmb/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
http://www.baldersbroende.dk/index.html
http://www.floenglaug.dk/index.html
https://www.facebook.com/floenglaug
https://www.facebook.com/groups/113216422043497/
http://www.ht-laug.dk/
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BILLEDER FRA RUNDTUR 22. MARTS 2015.  
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