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

9. juni 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 36

19:30 – 21:30
Flønghytten

DELTAGERE:

Anne Mette, Brian og Tommy

AFBUD:

Lars, Søren, Jeanette, Pia og Kenth

Dagsorden jf. forretningsorden:
1) Valg af referent
a) 1.1 Konstituering af bestyrelsen (kun efter generalforsamling eller afgang
2) Opfølgning på referater
3) Status på regnskabet og medlemsstatus
4) Behandling af sager til beslutning
a) Bankospil til Byfesten i Fløng, Setup med plader til hhv. voksne og børn, præmier antal og pris, reklameblyanter (IKEA? en bank eller?). Der skal nok lave en post
med alle numre - nogle der har en færdigpakke med numre 1-90. For børn er det
kun ca. 25 figurer - kan udprintes på kraftigt papir og klippe ud.
b) Udstykning ved Fagerbo/Bækstien - høring
c) Facebook – reklamer mv.
5) Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
6) Fastlæggelse af næste møde

#

1

2

Dagsordenpunkt

Valg af referent
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere nævnt
via Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er.

Ansvar
-lig

Lukket

Tommy

Lukket

Tommy

Status på regnskabet og medlemsstatus
Regnskab blev ikke gennemgået. Status på medlemmer er at
ca. 90 har fornyet medlemskab pr. d.d.

4

Dead
-line

Opfølgning på referater
BM35 godkendt.

3

Status

Lukket

Tommy

Behandling af sager til beslutning
Bankospil til Byfesten i Fløng

4.a

Voksen bankospil.
Priser: 1 plade kr. 10 eller 3 plader kr. 25 (100x1 + 25x3)
Gevinst for 1 række, 2 rækker, fuld plade.

Åben

Søren
/Tommy
/Anne
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Mette

3 spil på samme plader (sæt bolle, streg og kryds i hhv. 1., 2.
og 3. spil)
Gaver 3 x pastiller, 3 x shampoo (sponsor hos frisøren?), 3 x
pizzagavekort (Fløng pizza?) eller Matas gavekort kr. 100.
3 x trøstepræmier. Anne Mette undersøger om lån af numre.
Pia – har klubben numre der kan lånes – ellers laves brikker
på kraftigt papir / pap / eller via computer.
Børnespil – dyre motiver 4x4 spil
Priser: 1 plade 10 kroner. (Vi laver 100 plader)
2 spil på samme plade (sæt kryds i 1. spil og bolle i 2. spil)
Præmier til 1,2,3 samt fuld plade. 2 x Fodbold kr. 10, 2 x
sæbeboble, 2 x gavekort 50 fra Fætter BR og 2 x gavekort kr.
100 fra Fætter BR. Alle børnevindere får også en gratis
SlushIce af Landsbylauget.
Husk vi skal sikre at mærker er der alle sammen. Print på
kraftigt papir.
Anne Mette forsøger at indkøbe børnepræmier.
Hvis nogle vil kigge på voksenpræmier og undersøge
sponsorer, så sig til.
Anslået udlæg er ca. 1.000 kroner til gaver i alt hvis der ikke
findes sponsorbidrag.
Udstykning ved Fagerbo/Bækstien - høring

4.b

Vi skal overveje indsigelse til lokalplanforslag (matr. 3e
Kallerup gårde) på grund af ?
Indsyn til Fagerbo samt billys ind i stuer med den foreslåede
vejplan til bebyggelsen.
Støjgener må forventes forøget i Øst Fløng på grund at
fældning af træer rundt om gården – skærmer p.t. mod
motorvejen hvor der ikke er støjværn.
Grøn kile der er mindre end anført i forslaget da kommunens
areal indregnes.
Indledningsvis skal vi lige finde høringen frem på
høringsportalen.
NB vær opmærksom på frister.
Høringssvar bør diskuteres i bestyrelsen inden evt. svar.

Åben

Søren
/Tommy
/Brian

Åben

Søren
/Tommy
/Kenth

Facebook – reklamer mv.

4.c

Vi accepterer ingen reklamer – undtagelsen er dem som
bestyrelsen lægger op på som tak for støtte til projekter og
arrangementer som vi har modtaget sponsorstøtte til.
Der må ikke opslås køb/salg overhovedet – vi giver første
gang en opfordring til at slette ellers gør vi det efter 24 timer.
Ved gentagelsen vil der ske blokering.
Utilstedelig opførsel accepteres ikke og vil medføre blokering
fra vores side.
Blokering besluttes altid af minimum 2 administratorer, da vi
er opmærksomme på at dette er en kraftig sanktion.
Endelig så vil klager over administratorernes håndhævelser
blive slette umiddelbart – yderligere henvendelser kan alene
ske via vores mail: mail@floenglaug.dk.
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5

6

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Ingen bemærkninger

Lukket

Fastlæggelse af næste møde
Den 3/9 2015 klokken 19:30 i Flønghytten.

Alle

/9/JUNI/2015/referent: Tommy
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