Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng
GENERALFORSAMLING 2015
Afholdt 27. maj 2015 kl. 19:00 – 21:45 i Fløng Forsamlingshus
Fremmødt var 45 deltagere.
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Søren E. Sørensen, formand
Jeanette Ingemann, næstformand
Kenth Nelander
Leif Bentzen
Brian Faxholm
Tommy Rosenlind, kasserer
Anne-Mette Elle
Pia Knudsen
DAGSORDEN (jf. vedtægterne):
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 samt budget for 2015 til
godkendelse (kan ses på www.floenglaug.dk/referat)
5. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8 dage før
generalforsamlingen jf. vedtægterne.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår at kontingent fastsættes til kroner
100 årligt - i stedet for nuværende hvert 2. år.
7. A. Valg af formand for 2 år. Nuværende formand Søren E. Søresen er på valg og
modtager genvalg.
B. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Jeanette Ingemann,
Lars Sommer og Brian Faxholm, der alle modtager genvalg samt Leif Bentzen
der ikke ønsker genvalg.
C. Valg af op til 2 suppleanter. Ingen valg af suppleanter i år.
8. A. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. Vi mangler begge dele, så meld dig
gerne. Det drejer sig om max ½ time årligt.
9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder)
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REFERAT:
1

Valg af dirigent
Formanden startede med at suspenderer generalforsamlingen for at give
plads til vores gæster fra Politiet.
--Lokal efterforsker Santi indledte med at fortælle at vi burde være mere
opmærksomme og konfronterer mistænkelige personer i vores nabolag med
nysgerrig interesse og venligt spørge om der er noget vi skal hjælpe med.
Hvis der er tale om lyssky personer, så vil denne opmærksomhed oftest få
disse til at finde andre græsgange.
Vi skal også altid ringe til 112 når der ses mistænkelige biler i området – og
det er helt lovligt at tage billede af disse, når de befinder sig på offentlig vej.
Politiet har en stort register og nummerplader der holdes ekstra øje med.
Politiet vil også – via kontakten til Landsbylauget (Kenth) – melde tilbage
hvis der er nogle køretøjer vi bør holde ekstra øje med.
Det blev i øvrigt oplyst at vi her i Fløng statistisk ikke var hårdt ramt af
indbrud – ikke i øjeblikke i hvert tilfælde.
Lokalbetjent Jacob fortalte herefter om sikring af hjemmet, opfordring til at
tilmelde sig Nabohjælp.dk – og huske at bruge det aktivt – samt om
muligheden for at låne mærkningsudstyr ved henvendelse på
lokalpolitistationen på Helgeshøj Alle (ved Skat).
Han opfordrede også til at vi meget gerne måtte kontakte ham på
arbejdsmobilen tlf. 72 58 79 76 også gerne som SMS, eller på mail
JHL009@politi.dk.
Der blev udleveret lidt materiale fra Det Kriminalpræventive Råd – og der
var mulighed for at fx grundejerforeningen selv kunne bestille mere via
www.dkr.dk – og der er også flere gode råd.
---
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Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.
Tommy Rosenlind blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, da
indbydelsen var offentliggjort bl.a. på Facebook mere end 14 dage før
afholdelsen.

2

Valg af to stemmetællere
To af de fremmødte medlemmer blev valgt til dette hverv.

3

Formandens beretning til godkendelse
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2014 blev holdt den 14. maj. Som eneste nye medlem
valgtes Anne Mette Elle som suppleant. Det har været et travlt år med
mange aktiviteter i foreningen. Vi har holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder,
derudover har vi deltaget i en del møder med Høje-Taastrup Kommune, samt
møder med flere lokale foreninger og ikke mindst møder med andre landsby/bylaug i det nyetablerede ”samarbejdsforum”.
Sankt Hans fest
Første aktivitet var den årlige Sankt Hans fest ved gadekæret som
Landsbylauget deltog i for første gang. På et møde den 12. februar 2014 blev
opgaverne fordelt mellem FHI, Cafeen, Engvadgård Klubben og
Landsbylauget. Det skulle dog vise sig at der var en del misforståelser i
forbindelse med samarbejdet, især forventningerne til personalenormering,
samt beregning og fordeling af overskud ved arrangementet. Det medfører
dog ikke at vi ikke vil medvirke til afholdelse af denne traditionsrige fest i
årene fremover, blot skal aftalerne være lidt mere klare.. Derfor er vi med
igen i år, men vi kunne godt bruge nogle flere ”ildsjæle” til det praktiske
arbejde på selve dagen.
Høje-Taastrup Kommune

Side 3 af 9
C:\Users\Tommy\Documents\_LANDSBYLAUGET - Fløng Sogn\DOKUMENTER\20150527_GF_REFERAT.doc

Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng
Det er i årets løb lykkedes for os at blive repræsenteret i HTK’s Agenda21
Råd, og i Skovrådet. Det forventer vi os meget af, specielt er vi glade for at
være i Skovrådet, hvor der ud over Fløngskovens (og Fløng Hundeskovs)
drift og brug er planlagt etablering af en bynær skov øst og nord for Fløng.
Denne repræsentation har medført et fortrinligt samarbejde med HTK’s park
og vej afdeling. Bl.a. samarbejdede vi om Skovens Dag i Fløngskoven den 10.
maj 2015. Denne dag blev en stor succes for både HTK og Landsbylauget, på
trods af det kolde og blæsende vejr. Men så hjalp et par flødeboller og en
slikpose fra Rema 1000 på humøret hos de mindste, og er par varme pølser
hos de voksne.
Som nævnt på sidste generalforsamling lykkedes det ikke for Landsbylauget
- Fløng Sogn at blive repræsenteret i HTK’s Trafiksikkerhedsudvalg, dette
ene mandat tilfaldt Sengeløse Kommunalforening. Vi påklagede denne
udvælgelsesprocedure for såvel udvalgsformand Lars Prier som borgmester
Michael Ziegler. I et brev modtaget den 19. maj 2014 beklagede MZ
proceduren med at udpege repræsentant til Trafiksikkerhedsudvalget, og
opfordrede herefter Landsbylauget – Fløng Sogn til at være initiativtager for
oprettelse af et ”samarbejdsforum” for alle Landsbylaug/Bylaug i HTK.
Samtidig tilbød MZ at holde et årligt møde med repræsentanter for
landsbylaugene.
Samarbejdsforum
Ved et møde i Fløng den 13. august 2014 hvori deltog repræsentanter for
bylaugene i Vridsløsemagle, Sengeløse, Baldersbrønde, Reerslev-Stærkende
og Fløng blev landsbyernes ”samarbejdsforum” etableret. Senere er HøjeTaastrup Landsbylaug også blevet deltager i ”samarbejdsforum”. Det blev
besluttet at holde 2 årlige møder i forummet, et i marts, og et i september, og
ellers efter behov hvis der opstår en nødvendighed herfor.
På mødet i marts blev det helt klart at der er trafikale udfordringer i alle
landsbyerne, derfor foretog bylaugene et ”vejsyn” hos hinanden for at kunne
belyse problemerne og lave en fælles prioritering over for HTK.
Landsbylauget - Fløng Sogns anmodning om kommunal ”vejbesigtigelse”
den 17. april 2015 blev ikke imødekommet. Disse problemer tages op på det
mødet med borgmesteren der er berammet til den 15.juni 2015.
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Vi har omsider modtaget en rapport om trafiktælling og forslag til
vejændring i Marbjerg (kan ses på Facebook og Blog), - ingen af de forslåede
ændringer tilgodeser vores behov for at få flyttet trafikken væk fra Marbjerg.
Byfest i Fløng
Som noget helt nyt arbejder vi p.t. med at etablere en byfest i Fløng. Vi har
indtil videre afholdt 4 møder, og er kommet et langt skridt videre med
projektet, idet vi har fået kommunal tilladelse i hus. Men der er stadig
udfordringer der skal overvindes, så som startkapital til de fælles udgifter, elog vandforsyning til boderne samt toiletforhold. Men glæd jer, vi skal nok få
projektet klar til den 20. juni 2015.
Workshop om fremtidens parcelhuskvarter i Fløng
Vi deltog i en spændende workshop om fremtidens parcelhuskvarter i Fløng,
som blev afholdt i Hedehuset onsdag den 17. september 2014.
Konsulentfirmaet Oxford Research og arkitektfirmaet Terroir har for
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemført et analyse- og
udviklingsarbejde, der sætter fokus på og kommer med konkrete bud på,
hvordan vi bedst muligt fremtidssikrer 1960’ernes og 70’ernes
parcelhuskvarterer. Arbejdet tager udgangspunkt i to case områder fra hhv.
Høje-Taastrup (Fløng) og Viborg kommuner. – Projektet er endnu ikke
afsluttet, og vi følger det nøje.
Skydebane Vest
I forbindelse med klager over støj fra Skydebane Vest, har vi søgt, og fået,
aktindsigt i sagsbehandling omkring en betydelig udvidelse af skydetid for
foreninger der benytter skydebanen. Kommunen vil holde os informeret i
sagen, og vil gerne invitere interesserede borgere til et orienteringsmøde om
skydebanen, inden der træffes en afgørelse i sagen.
Fløng Messe
Vi deltog også i Fløng Messen i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, hvor
lokale erhvervsdrivende udstillede og/eller fortalte om deres
produkter/service. Der var mange besøgende, og det er muligvis
tilbagevendende begivenhed, men vi skal nok forberede os lidt bedre med en
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PowerPoint og indmeldelsesmulighed på stedet.
Din Ide - Din By
HTK inviterede os til at deltage i udarbejdelse af ny udviklingsstrategi for
Høje-Taastrup Kommune 2016-2028. Dette tilbud tog vi imod, og første skridt
var deltagelse i borgermøde den 9. april i Medborgerhuset, hvor
livsstilsekspert Niels Folmann gav sit bud på fremtidens Høje-Taastrup
Kommune. Næste skridt blev et lokalt borgermøde der blev afholdt i Fløng
Forsamlingshus den 12. maj 2015. I mødet deltog ca. 30 gæster til en god og
konstruktiv debat, der blev godt ledet af Høje-Taastrup Kommunes
udviklingskonsulenter. Det bliver spændende at se den færdige rapport for
kommunens udvikling.
Indbrud i Fløng
Fløng er stadig hjemsøgt af en del indbrud. Derfor har Landsbylauget – Fløng
Sogn endnu engang taget kontakt til politiet for at finde midler og løsninger
for at dæmme op for disse ugerninger. I øvrigt vil Landsbylauget anbefale at
man tilmelder sig NABOHJÆLP.
Facebook
Vi har pr. 1/10 2014 lukket vor facebook-side, og i stedet anvendes kun
Landsbylaugets facebook-gruppe, som i årets løb er vokset fra 475
medlemmer til i dag 1070 medlemmer. Vi ser så også gerne at disse facebook
medlemmer bliver fuldgyldige betalende medlemmer af Landsbylauget. Der
forekommer til tider lidt ”fnidder” på vores facebook-gruppe, og vi skal også
her opfordre til at holde takt og tone – og undlade personlige fejder på vores
side. Vi ønsker ikke direkte reklamer for virksomheder i gruppen, der kun
har til formål at promovere disse virksomheders produkter, men tolererer
dog informationer om arrangementer i lokalområdet, og nævner gerne
sponsorer der støtter arrangementer hvor Landsbylauget deltager.
Og så kom der bogskab op i Rema 1000.
Tak
Som formand vil jeg hermed sige stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde
og for det store arbejde og engagement der er lagt i foreningen i året der gik.
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Og tak til de medlemmer der støtter foreningen og dens arbejde, samt for alle
de positive anerkendelser der er blevet foreningen til del.
/Søren E. Sørensen, Formand
Kommentarer til specielt vores Facebook gruppe, opfordring til at
administrator er noget mere konsekvente og får smidt dem ud af gruppen der
gentagne gang saboterer debatten. Bestyrelsen var opmærksom på problemet
og vil øge opmærksomheden på sådanne opslag / kommentarer.
Der blev spurgt om lidt uddybende om trafikundersøgelsen i Marbjerg.
Formanden oplyste at der findes link på vores hjemmesides blog til
kommunens undersøgelse – men den er også lige her: LINK
Beretningen blev godkendt med applaus.

4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 samt budget for 2014 til
godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2014, balancen pr. 31. december
2014 samt budget for 2014. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor
samt bestyrelsen.
I regnskabsåret 2014 har udgifterne oversteget indtægterne, dels fordi det
ikke var kontingentbetalingsår og dels fordi der er brug midler til indkøb af
træer til Fløngskoven.
Medlemsstatus viste ultimo 2014: 145 stemmeberettigede medlemmer samt 2
interessemedlemmer (2 grundejerforeninger der støtter op og betaler
kontingent). Der er kommet 5 nye til siden nytår.
Regnskab og budget blev godkendt i sin helhed.

5

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til beslutning.

6

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår at kontingent fastsættes til kroner 100 årligt - i stedet for
nuværende hvert 2. år.
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Bestyrelsen motiverede dette med at det dels skabte noget forvirring at der kun
blev opkrævet hvert andet år, og dels at vi faktisk i Landsbylauget – Fløng
Sogn var med i rigtigt mange aktiviteter og projekter, hvor vi godt kunne
påtænke at have mulighed for at bakke op økonomisk i nogle tilfælde.
Forslaget blev modtaget meget positivt og godkendt uden bemærkninger.

7

A.
B.
C.

Valg af formand for 2 år.
Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af op til 2 suppleanter for 2 år

A

Nuværende formand Søren E. Sørensen blev genvalgt med applaus.

B

På valg var:
Jeanette Ingemann, Lars Sommer og Brian Faxholm, der alle blev genvalgt med
applaus.
Udtrådt som medlem af bestyrelsen var Leif Bentsen, der fik tak for indsatsen
hidtil og velkommen tilbage når tiden tillader dette.

C

På valg var:
Ikke aktuelt i år.

8

A.

A

Vores revisor er fraflyttet og derfor skulle der vælges både revisor og
revisorsuppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.

Nuværende suppleant Gitte Nielsen blev valgt som revisor med applaus.
Peter Møldrup stillede op og blev valgt som revisor suppleant med applaus.
9

Eventuelt
Bemærkning vedr. skilte til Fløng på f.eks. Hovedgade fra Roskildesiden, om vi
havde gjort mere siden sidst. Bestyrelsen oplyste at vi ikke har gjort mere
siden afslag fra Driftsbyen jf. referat fra GF 2013. Muligvis tages det op på
bylaugsforum med Michael Ziegler og Lars Prier.
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Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af:
Søren E. Sørensen (valgt formand), Jeanette Ingemann, Kenth Nelander, Lars Sommer, og
Tommy Rosenlind.
Suppleanter: Pia Knudsen og Anne Mette Elle.
Referent: Tommy Rosenlind
Fløng, den 28/5 2015
___________________________
Tommy Rosenlind

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

/

- 2015

Søren E. Sørensen

Jeanette Ingemann

Kenth Nelander

Lars Sommer

Brian Faxholm

Tommy Rosenlind

Bilag – der også ligger på hjemmesiden:
Præsentationen fra generalforsamlingen
Præsentationen vedr. formandens beretning
Regnskab
Indlæg på vores Blog
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