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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 37 
3. september 2015 

19:30 – 21:30  

Flønghytten 

DELTAGERE: Anne Mette, Jeanette, Søren, Tommy 

AFBUD: Lars, Brian, Pia og Kenth 

 
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. Orientering fra Bylaugsforums møde med borgmesteren 
    ii. Hastighed på Vesterled 
    iii. Lys på motorvejsbroen 
    iv. Rapport om vejændring i Marbjerg. 
 b) Deltagelse i Agendarådsmøder  (Lars) 
    i. Orientering fra Lars 
 c) Deltagelse i Skovrådsmøde  (Lars) 
  a. Fløngskoven 
   i. Orientering fra møde med Skovudvalg. 
   ii. Status på køb at træer (GTN) 
   iii. Skovens dag 2015 
   iv. Shelter tilstand, -nyt hærværk 
   v. Skovens pleje 
 d) Byfest i Fløng 
   i. Ref. fra Byfestmøde – Status, efterevaluering 
 e) Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM  den 2. september 2015 Reerslev. 
 f) BedreBolig - tilskud til energirenoveringer ... Møde med HTK og 
    grundejerforeningerne i Fløng. 
 g) Udstykning ved Fagerbo/Bækstien - høring 
 h) Diverse 
    i. Sankt Hans fest i Fløng 2015/2016 . 
    ii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning. 
    iii. Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, evaluering. 
    iv. Facebook gruppe – debattone og indhold, vores holdning til 
         reklamer. 
     v. Borgermøde om ” Din idé kan forme fremtidens by” Rapport fra HTK 
         udsendt. 
     vi. Landsbylaugets person-repræsentation i diverse udvalg, råd, fora og aktiviteter.    
          (Der må være et minimum af commitment og kvalitet, når vi deltager i 
           disse fora, derfor må vi aftale dette mere præcist, og allokere personer der har den fornødne tid           
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           og engagement til at deltage). 
5) Eventuelt: 
6) Fastlæggelse af næste møde 
 

 
 

# 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. Lukket  Tommy 

     
2 Opfølgning på referater    
 BM36 godkendt. Generalforsamling ikke behandlet Lukket  Tommy 
     
3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 
Regnskab blev gennemgået jf. nedenfor. Ca. +16 tkr. På 
kontoen og 124 medlemmer har forlænget. Aftalt at opdateret 
medlemsliste fremsendes med dette referat til bestyrelsen.  

Lukket 
 Tommy 

     
4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    
i. Orientering fra Bylaugsforums møde med borgmesteren. 
Artikel i lokalavisen. Mail med hurtigt notat fra mødet. Lovet 
årligt møde med borgmesteren i feb - mar, hvor bylaugene sender 
to punkter prioriterede videre til administrationen. Næste møde 
med Forum 9/2 2016.  
 
ii. Hastighed på Vesterled  
Skilte er opsat – lukket sag.  
 
iii. Lys på motorvejsbroen  
Åben – afvist at HTK 
 
iv. Rapport om vejændring i Marbjerg. 
Ikke hørt nyt fra Rambølls forslag, men vi skal være OBS på at 
være en del af processen. Vi må overveje et lidt mere 
gennemarbejdet forslag på vores ønske-vej til trekroner. 
Tommy/Søren kigger på at lave et modspil til evt. tåbeligt forslag 
om omlægning af cykelsti gennem Marbjerg 
 

Åben  Søren 
/Tommy 
/Anne 
Mette 

4.b 
Deltagelse i Agendarådsmøder  (Lars)    
i. Orientering fra Lars Åben  Lars  
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Ikke gennemgået 

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøde  (Lars)    
i. Fløngskoven 
1. Orientering fra møde med Skovudvalg. 
Ikke gennemgået 
 
2. Status på køb at træer (GTN) 
Afventer lige status på Friluftsrådet. Tommy har fremsendt mail 
til GTN /Lars og Kim,  om status. 
 
3. Skovens dag 2015 
Vores deltagelse var ok, ikke for meget arbejde, da det primært 
var HTK der stod for det. Vi vil gerne deltage på samme niveau. 
 
4. Shelter tilstand, - nyt hærværk 
Repareret af HTK 
 
5. Skovens pleje 
Ukrudt fortsat, men planen for pleje er fastlagt – vi kan ikke 
rigtigt gøre noget.  

Åben  Lars 
/Tommy 
/Søren 

4.d 

Byfest i Fløng    
i. Ref. fra Byfestmøde – Status, efterevaluering 
Ca overskud på 1000 - vi forventer at deltage på samme niveau 
næste år. Måske bliver det den 18/6-2016 - men ikke vedtaget 
endeligt. Byfestmøde den 7/9-2016 i Cafeen i Fløng Hallen 
 

Åben  Tommy 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM den 2. 
september 2015 Reerslev.    

Næste møde aftalt til 9/2-2016. Gensidig orientering om løst og 
fast. Møde i forum i februar og derefter i marts med Michael 
Ziegler – så ting kan komme med i budgetrunden.  

Lukket  Søren 

4.f 

BedreBolig - tilskud til energirenoveringer ... Møde med HTK og 
grundejerforeningerne i Fløng.    

Beskedent fremmøde, med god dialog. 3 grundejerforeninger 
deltog.  

Lukket  Tommy 

4.g 
Udstykning ved Fagerbo/Bækstien - høring    
Vi afventer om der sker mere. Åben  Tommy 

/Søren 

4.h 

Diverse    
i. Sankt Hans fest i Fløng 2015/2016 . 
Torsdag den 23/6-2016. MZ er taler. Vi må lige overveje vores 
deltagelse fremadrettet. 
 
ii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 
beslutning. 
Vi afventer at se udspil fra kommunen incl høring mv.  

Åben  Søren 
/Tommy 
/Alle 
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iii. Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, 
evaluering.  
Vi deltager gerne igen. 
 
iv. Facebook gruppe – debattone og indhold, vores holdning 
til reklamer.  
Gennemgået på sidste møde, ikke yderligere bemærkninger. 
 
v. Borgermøde om ” Din idé kan forme fremtidens by” Rapport 
fra HTK udsendt. 
Ikke gennemgået - Søren finder lige et link, så tager vi den næste 
gang. 
 
vi. Landsbylaugets person-repræsentation i diverse udvalg, råd, 
fora og aktiviteter. 
(Der må være et minimum af commitment og kvalitet, når vi 
deltager i  
disse fora, derfor må vi aftale dette mere præcist, og allokere 
personer der har den fornødne tid og engagement til at deltage). 
Vi skal lige have styr på vores deltagelse og sikre at der er 
repræsentanter med evt. Suppleanten i stedet for. Søren tager lige 
fat i sagen.  
 

     
5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    
 Ingen bemærkninger  Lukket   
     
6 Fastlæggelse af næste møde    
 Julefrokostmøde torsdag19/11 - info om tid og sted følger.   Alle 

 
/6SEP2015/referent: Tommy  
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