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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 34 

25. marts 2015 

19:30 – 22:00  

FløngHytten 

DELTAGERE: Anne Mette, Kenth, Søren E, Leif, Jeanette og Tommy 

AFBUD: Pia, Brian, Lars 

 

Dagsorden jf. forretningsorden:  

 

1) Valg af referent 

2) Opfølgning på referater 

3) Status på regnskabet og medlemsstatus 

4) Behandling af sager til beslutning 

a) Trafikproblemer i Fløng Sogn  

i.         Hastighed på Vesterled – Anmodet om vejbesigtigelse 

ii. Lys på motorvejsbroen – Anmodet om vejbesigtigelse 

iii. Rapport om vejændring i Marbjerg. 

b) Deltagelse i Agendarådsmøder (Lars) 

i.         Orientering fra Lars 

ii. ”Grøn Kile” koordinering med Vridsløsemagle og Sengeløse. 

c) Deltagelse i Skovrådsmøde (Lars) 

i. Fløngskoven 

1. Orientering fra møde med Skovudvalg. 

2. Status på køb at træer (GTN) 

3. Shelter tilstand, hvor er borde og bænke? 

4. Skovens dag 2015 – Møde med HTK i Fløng 

d) Fjernvarme, Vest Fløng. 

i.        Ujævne veje, oprydning af materialer 

e) Byfest i Fløng 

i.         Ref. fra Byfestmøde – Status på aktører 

ii. Bylaugsudvalg - har vi styr på det, hvem gør hvad. 

iii. Organisation - ansvarsfordeling skal vær klart for alla aktører. 

iv. Forsikringsforhold (Bestyrelsens ansvar) – er vi helt sikre på det? 

f) Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM den 18. marts 2015 i Fløng, samt   

efterfølgende internt vejsyn i landsbyerne den 22. marts 2015. 

g) Diverse 

i.         Sankt Hans fest i Fløng 2014/2015. 

ii. Vision Fløng, projektet udskudt. 

iii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning. 

iv. Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, evaluering. 

v. Facebook gruppe – debattone og indhold, vores holdning til reklamer. 

vi. Grundejerforenings-idræt , ikke noget for Lauget. 

vii. Planlægge generalforsamling 2015/dato 

viii. Borgermøde om ” Din idé kan forme fremtidens by” (Har talt med 

Dorte Færregaard Jensen, HTK, de er med på ideen om et borgermøde 

i forsamlingshuset. Forsamlingshuset er ledigt den 5 elle 6. maj.) 

h) Revideret forretningsorden for bestyrelsen. Oplæg fra Tommy. 

5) Eventuelt: 

6) Fastlæggelse af næste møde 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere nævnt 

via Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er. 
  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 BM33 godkendt. Ny forretningsorden godkendt jf. pkt. 4.h.    Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 
Regnskab gennemgået (formue knap 7.000 kroner jf. bilag) 

og medlemsstatus p.t. 147 + 2 ”fri”-medlemmer.  
Lukket 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng    

         i.     Hastighed på Vesterled – Anmodet om 

vejbesigtigelse 

Sendt til kommunen. Vejbesigtigelse 17/4-2015. Se mail i 

bilag. 

          ii.     Lys på motorvejsbroen – Anmodet om 
vejbesigtigelse 

Sendt til kommunen. Vejbesigtigelse 17/4-2015. Se mail i 
bilag. 

          iii.     Rapport om vejændring i Marbjerg. 

Rapport medtaget - lagt på nettet FB og Blog (Se Marbjerg 

rapport her) - ingen af de forslåede ændringer tilgodeser 

vores behov for at få flyttet trafik væk fra Marbjerg. Vi bør 

deltage på vejbesigtigelsen og give udtryk for vores kritik af 
forslaget. Søren og Tommy deltager på vejbesigtigelsen 17/4. 

 

 

Åben 

 

 

Åben 

 

Åben 

 Søren 

/Tommy 

4.b 

Deltagelse i Agendarådsmøder (link på HTK.dk)    

          i.     Orientering fra Lars  

Lars var ikke tilstede - punktet udskudt til næste møde. 

          ii.     ”Grøn Kile” koordinering med Vridsløsemagle og 

Sengeløse. 

Frist 4. Maj for svar til naturstyrelsen. Vi må have indkaldt V 
og S til koordineringsmøde. Action Søren. 

Fast 

 Lars 

 

Søren 

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøde (link på HTK.dk)    

          i.     Fløngskoven 

               1.     Orientering fra møde med Skovudvalg. 

Søren og Kenth deltog, hvor HTK beklagede den tidligere 

udmelding om at Landsbylauget skulle være mere ansvarlig. 

Dette var en misforståelse. Efterfølgende har HTK gjort en 

pæn indsats på at løse de småting der er blevet påpeget både 

Fast 

 

 

 

 

 Tommy 

/Kenth 

/Søren 

 

 

http://blog.floenglaug.dk/#post58
http://blog.floenglaug.dk/#post58
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21/Dagsorden-og-referater.aspx
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

i Fløngskoven og Hundeskoven. HTK ville også melde ind på 

skovens dag jf. Nedenfor. 

               2.     Status på køb at træer (GTN) 

15.000 købt - vi mangler lige at få de 2.000 træer fra 

Friluftsrådet - det arbejdes der på. Korrespondance frigives 

senere. 

               3.     Shelter tilstand, hvor er borde og bænke? 

Kommer frem når det bliver varmt nok 

               4.     Skovens dag 2015 – Møde med HTK i Fløng 

Vi retter lige tidspunktet (10-14) på begivenheden på FB, og 

skriver at mere info og et "stort" arrangement samme med 

HTK er under planlægning. Vi stiller op med lidt arbejdskraft 

dagen før bl.a. til bygning af en Robinsonbane. Vi forsøger at 

skaffe lidt godteposer. Møde igen med kommunen den 23/4 kl 

16:00 i driftsbyen. 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

 

 

Åben 

 

 

Tommy 

 

 

 

 

Søren 

/Tommy 

  

 

4.d 

Fjernvarme, Vest Fløng.    

i) Ujævne veje, oprydning af materialer 

HTK henholder sig til at der skal gå ca. et år før reparationer 

kan laves færdigt, da det skal sætte sig først - jf. svar på 

læserbrev i avisen er det planlagt at bl.a. Hedevej laves i 

indeværende år. 

Lukket 

 Søren 

/Tommy 

4.e 

Byfest i Fløng    

          i.     Ref. fra Byfestmøde – Status på aktører 

Møde aftalt til den 8/4 2015 med interessenter. Kommunen 

har givet tilladelse og vi må se hvad det udmøntes på dette 

møde. Vi vender tilbage. 

          ii.     Bylaugsudvalg - har vi styr på det, hvem gør 

hvad. 

Søren og Tommy deltager fra Landsbylauget sådan officielt. 

          iii.     Organisation - ansvarsfordeling skal vær klart for 

alle aktører. 

Skal på plads på mødet den 8/4 og der bliver taget ansvar – 

evt. med Landsbylauget som drivende, men på ingen måde 

alene med ansvar for hverken økonomi, organisation, opgaver 

eller planlægning.  

          iv.     Forsikringsforhold (Bestyrelsens ansvar) – er vi 

helt sikre på det? 

Skal også på plads på møde den 8/4.  

Åben 

 Tommy 

/Søren 

 

4.f 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM den 18. marts 

2015 i Fløng, samt efterfølgende internt vejsyn i landsbyerne 

den 22. marts 2015. 

 
  

Igen et godt møde med alle 6 landsbylaugs deltagelse. 

Primært trafikforhold på problemet alle steder og vi kigge 

samme på hinandens problemer. 
Åben 

 Søren 

/Tommy 

/Lars 

4.g 

Diverse    

          i.     Sankt Hans fest i Fløng 2014/2015. 

Leif og Brian var med til møde og der blev drøftet at der 

fremadrettet bliver lidt mere styr på bl.a. økonomi og 

opgavefordelingen i detaljer. Vi afventer at blive inviteret til 

næste møde. Søren rykker for et sådant møde. Taleren til Sct. 

Hans er vist nok på plads.  

          ii.     Vision Fløng, projektet udskudt.  

Åben 

 Leif 

/Brian 

/Søren 

 

 

Jeanette 



 

C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20150325_Bestyrelsesmøde_34.docx  

4 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Ikke noget nyt. 

          iii.     Skydebane støjgener, - aktindsigt og 

naboorientering før beslutning. 

HTK afventer noget svar vedrørende noget miljøgodkendelse 

og meningen er at der så skal sendes til naboorientering - 

ikke høring? - vi følger tæt op på sagen, specielt med hensyn 

til udvidelsesansøgningen til 7 dage om ugen indtil klokken 

22. Søren har en dialog i gang med kommunen. 

          iv.     Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 

2015, evaluering. 

Mange besøgende - muligvis tilbagevendende begivenhed - vi 

skal nok forberede os lidt bedre med en PowerPoint og 

indmeldelsesmulighed på stedet. 

          v. Facebook gruppe – debattone og indhold, vores 

holdning til reklamer.  

Vi holder fast i en konsekvens linje med hensyn til reklamer 

og uhøvisk tale. Også tilføjet i forretningsorden jf. pkt. 4.h. 

          vi.     Grundejerforenings-idræt , ikke noget for Lauget. 

Vi har sendt svar på henvendelse og vi gør ikke mere ved det. 

          vii.     Planlægge generalforsamling 2015/dato 

Forsøger at holde 27/5-2015 kl 19-21. Tommy booker 

forsamlingshus og tilkendegivelse om genvalg. Søren 

beretning. Indbydelse inden for frister jf. vedtægter. Forslag 

fra bestyrelsen om 100 kroner i kontingent for det næste år 

skal indføjes. Satser på materiale er klar den 2-3/5.  

          viii.     Borgermøde om ” Din idé kan forme fremtidens 

by” (Har talt med Dorte Færregaard Jensen, HTK, de er med 

på ideen om et borgermøde i forsamlingshuset).                   

Forsamlingshuset er ledigt den 5 elle 6. maj. 

Officielt møde i HTK den 9/4. Mulighed for at afholde 

borgermøde hvor kommunen stiller med materiale hvor 

Fløngborgernes input kan komme for en dag. Vi prøver den 

12/5 19-21 at lave et sådant. Søren booker forsamlingshuset. 

Vi ser på materialer efter møde hos HTK. 

 

Søren 

 

 

 

 

 

 

Leif 

/Lars 

/Brian 

/Søren 

Alle 

 

 

Tommy 

 

Søren 

/Tommy 

 

 

 

Søren 

/Tommy 

4.h 

Revideret forretningsorden for bestyrelsen.    

Oplæg fra Tommy (se bilag) godkendt. Omhandler mundtlig 

godkendelse af referater, backup på Cloud services 

(Dropbox), Facebook administrator politik og 

beslutningsmyndighed ved deltagelse i diverse møder og fora.  

Lukket 

 Alle 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 Ingen bemærkninger  Lukket   

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 
Umiddelbart efter generalforsamlingen den 27. maj 2015 i 

Fløng forsamlingshus, hvor primært konstituering finder sted.  
 

 Alle 

 
/25/MARTS/2015/referent: Tommy  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Bilag pkt. 3:  

 

 

 
 
 


