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

8. marts 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 40

19:30 – 21:30
Flønghytten

DELTAGERE:

Anne Mette, Pia, Brian, Søren, Kenth og Tommy

AFBUD:

Lars, Jeanette

Dagsorden jf. forretningsorden:
1)
2)
3)
4)

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
a) Trafikproblemer i Fløng Sogn
i.
Ref. af møde med borgmesteren den 3.3.2016
ii.
Vejbesigtigelse 2016
1. Frist 1.4.2016
2. Udvalgsmøde 21.4.2016
3. Vejbesigtigelse fredag den 29. april 2016
iii.
Stationsforpladsen (Endnu ikke i Høring)
b) Deltagelse i Agenda 21- Rådsmøder,
i.
Referat fra Agendaråds møde den 28. januar 2016
ii.
Orientering fra friluftsrådet om Naturens dag den 11. september 2016.
c) Deltagelse i Skovrådsmøde
i.
Skovrådet. Referat.
ii.
Fløngskoven
a. Skovens dag 1. maj. 2016. Ref. af møde 18.2.2016 vedlagt.
b. Skovens tilstand
c. Skovens udvidelse
d) Byfest i Fløng
i.
Forberedelserne er i gang, orientering Tommy.
ii.
Hvad kan vi deltage med?
iii.
Beslutning om evt. konstant støtte til byfesten - herunder beløb.
e) Næste møde i SAMARBEJDSFORUM den 6. september 2016 i Vridsløsemagle
(Forten).
f) Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – ikke i høring endnu.
g) Diverse
i.
Sankt Hans fest i Fløng 2016. LL deltager ikke.
ii.
Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning.
iii.
Fløng Messe i Forsamlingshuset 2016. Er den planlagt?
iv.
Facebook-gruppe
v.
Ældreboliger i Fløng - Henvendelse fra borgmesteren.
vi.
Planlægge generalforsamling 2016.
vii.
Får på Møllebakken - kan/skal vi gøre noget.
5) Eventuelt:
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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
Revideret årsregnskab for 2015 blev forelagt og godkendt af
bestyrelsen (se link). Antallet af medlemmer er 130.

4

Dead
-line

Opfølgning på referater
BM39 godkendt.

3

Status

Lukket

Tommy

Behandling af sager til beslutning
Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Ref. af møde med borgmesteren den 3.3.2016
Jf. resume (se link) - som nævnt er der ikke sket noget som
helst. Vi prøver at få stablet en lokal interessegruppe med i
noget udvalg.

4.a

Åben

Søren
/Tommy
/Anne
Mette

Lukket

Søren

ii. Vejbesigtigelse 2016
 Frist 1.4.2016
Vi har en sag til vejbesigtigelsen: kørsel igennem cykelstien
på Fløng Byvej ved skolen. Selv kommunens egne biler kører
igennem. Der skal laves noget forhindring, vi sender punktet
til Driftsbyen - action Tommy.
 Udvalgsmøde 21.4.2016
Søren deltager som medlem af trafiksikkerhedsudvalget.
 Vejbesigtigelse fredag den 29. april 2016
iii. Stationsforpladsen (Endnu ikke i Høring)
Afventer
Deltagelse i Agendarådsmøder

4.b

i. Referat fra Agendaråds møde den 28. januar 2016 (se link)
Ingen bemærkninger
ii. Orientering fra friluftsrådet om Naturens dag den 11.
september 2016.
Ingen bemærkninger

4.c

Deltagelse i Skovrådsmøder
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i. Skovrådet. Referat. (se link)
Oplæg til byrådet om finansiering af fremtidige opkøb af jord
til skovplantning. Kommunen har ikke flere ledige arealer der
er udlagt til skovrejsning, så fremadrettet skal det ske via
private lodejere – der hidtil ikke har været interesseret.

Åben

Tommy
/Søren

Åben

Tommy
/Søren

Åben

Søren
/Anne
Mette

Lukket

Tommy
/Brian

Åben

Alle

ii. Fløngskoven
a. Skovens dag 1. maj. 2016.
Ref. af møde 18.2.2016 vedlagt. (se link)
Vi er med igen i år jf. referatet, bl.a. med pasning af
kaffeboden, byg-en-båd og etablering af Robinsonbanen.
b. Skovens tilstand
Ingen bemærkninger
c. Skovens udvidelse
Ligger i Skovrådets regi jf. ovenfor.
Byfest i Fløng
i. Forberedelserne er i gang, orientering fra Tommy.

4.d

ii. Hvad kan vi deltage med?
Ingen aktuelle planer om boder mv. men vi stiller jo med en
gennemgående koordinerende arbejdskraft på selve dagen.
iii. Beslutning om evt. konstant støtte til byfesten - herunder
beløb.
Det blev enstemmigt besluttet at give et engangstilskud på
5.000 kroner til byfesten her i 2016.
Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM

4.e

Næste møde i SAMARBEJDSFORUM den 6. september 2016 i
Vridsløsemagle (Forten).
Vi følger op med vores eventuelle indlæg hertil på senere
møde.
Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – høring?

4.f

Sagen er ikke i høring endnu.
Sagen er vist sat lidt i bero af bygherren. Vi afventer.
Diverse
i. Sankt Hans fest i Fløng 2016. LL deltager ikke.
Vi har ikke ændret holdning til dette punkt for nærværende.

4.g

ii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før
beslutning.
Stadigvæk ikke hørt noget - vi rykker HTK så de ikke
glemmer at der skal laves naboorientering. Action Søren.
iii. Fløng Messe i Forsamlingshuset 2016. Er den planlagt?
Bliver ikke til noget i år.
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iv. Facebook-gruppe
Vi følger op som vi plejer.
v. Ældreboliger i Fløng - Henvendelse fra borgmesteren.
Vi vil gerne gå i dialog med HTK hvis de har noget i tankerne.
vi. Planlægge generalforsamling 2016.
Planlægges til 12. Maj 2016 kl 19:00 i forsamlingshuset.
Booking action Søren.
På valg Tommy, Kenth, Pia, Anne Mette - alle modtager
genvalg til nuværende poster.
Vi prøver at få en demo af hjertestarter på besøg - Pia
spørger sin leverandør, Tommy spørger hos HTK om de
kender en kontakt der kan give en gratis demo. Tommy laver
indkaldelse til GF.
vii. Får på Møllebakken - kan/skal vi gøre noget.
Vi afventer lige kommunens svar til en henvendelse fra en
grundejerforening før vi begynder at se på sagen.
5

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Trafikstøj, primært fra motorvejen - dialog i gang med
vejdirektoratet, men det tyder ikke på at støjgrænserne er
overskredet.
Der er mange forskellige løsninger på tv- og telefoni her i
Fløng, men vi skal ikke gå ind, da det faktisk er umuligt at få
skabet fælles fodslag - her i området.

Lukket

Styregruppen i Vision Fløng er ikke rigtigt kommet i gang
endnu - Søren er med og afventer at HTK kommer i gang.
Noget fælles initiativ i gang herude om at finde grundlaget for
fællesskabet i Fløng fremfor tendensen til fokus på ego'et Pia kommer med mere herom senere.
6

Fastlæggelse af næste møde
Tirsdag den 19/4-2016 kl 1930-2200 i Flønghytten.

Alle

/13MAR2016/referent: Tommy
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