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Generalforsamling 12. maj 2016
Formandens beretning for 2015-2016
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2015 blev holdt den 27. maj. Generalforsamlingen blev indledt
med et interessant og lærerigt indlæg af vores gæster fra Politiet, der gav gode råd
om sikring af hjemmet og opfordring til at tilmelde sig Nabohjælp.dk. Det har været
et travlt år med mange aktiviteter i foreningen. Vi har holdt 7 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”. Derudover har vi deltaget i
en del planlægningsmøder i f. m. ”Byfesten i Fløng”.
Sankt Hans fest:
Første aktivitet var den årlige Sankt Hans fest ved gadekæret som Landsbylauget
deltog i. Det viste sig dog at det blandt Landsbylaugets medlemmer ikke var muligt
at finde tilstrækkelige med ”ildsjæle” til at bistå ved arrangementet (kun to fra
bestyrelsen meldte sig), samt at samarbejde med FHI, Caféen ikke var problemfrit.
Derfor har Landsbylauget fravalgt aktivt medvirken ved arrangementet i 2016.
Høje-Taastrup Kommune:
Desværre så mistede vi vor repræsentation i HTK’s Agenda21 Råd, Idet Lars Sommer
ikke kunne afse den fornødne tid til disse rådsmøder. I stedet indtrådte suppleanten
Torben Nielsen, Reerslev-Stærkende Landsbylaug, og Søren E. Sørensen,
Landsbylauget-Fløng Sogn blev ny suppleant. Agenda 21 rådet har efterfølgende
udpeget Tommy Rosenlind, Landsbylauget-Fløng Sogn til Skovrådet.
Igen i år har HTK planlagt afholdelse af et familiearrangement på Skoves Dag 2016,
den 1.maj i Fløngskoven. Landsbylauget medvirker til afholdelse af arrangementet,
som vi håber vil blive en lige så stor succes som sidste år.
Sammen med de øvrige Landsbylaug er der afholdt 2 møder med Borgmesteren og
administrationen.
Det første møde fandt sted den 15.juni 2015, og drejede sig hovedsageligt om
trafiksikkerhed i de forskellige landsbyer. Fra Fløng havde vi to punkter: Lys på
Vesterled (motorvejsbro) i Fløng, Ny vej fra Fløng til rundkørsel ved Hedelandsvej
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(aflastning af trafikken gennem Marbjerg). – Intet positivt resultat på disse punkter,
dog fik vi ved vejbesigtigelsen i 2015 harmoniseret hastighedsgrænser på Vesterled,
så den nu er på 60km/t på hele strækningen.
Det andet møde fandt sted den 3. marts 2016, her meddelte bylaugene at den tidligere
repræsentant (fra Sengeløse) ønskede at udtræde af Trafiksikkerhedsudvalget. I
stedet ville bylaugene indstille Søren E. Sørensen fra Landsbylauget-Fløng Sogn som
ny bylaugsrepræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget. Dette blev imødekommet af
Borgmesteren og administrationen.
Bylaugene spurgte efter status og fremdrift på trafiksaneringsprojekterne i
Vridsløsemagle og i Marbjerg. Det resulterede i at de respektive Landsbylaug nu vil
blive inddraget i processen med udformning af disse trafiksikkerhedsprojekter. På
første møde med vejchefen den 27. april 2016, blev Rambøll’s Trafikanalyse for
Marbjerg Byvej gennemgået. Landsbylauget blev opfordret til at sondere bland
beboerne i Marbjerg om der kunne være tilslutning til at indstille et af de to forslag
til beslutning i byrådet.
Samarbejdsforum:
Vort samarbejde med de øvrige landsbyer fungerer fint, og der har været afholdt to
møder, (den 2. september 2015 og den 9. februar 2016).
På møderne orienteres om de forskellige arrangementer som bylaugene afholder
samt prioritering af trafiksikkerhedsforbedringer som skal meddeles HTK ved det
årlige møde med Borgmesteren eller fremsendes som anmodning til den årlige
”vejbesigtigelse”.
Byfest i Fløng:
Den 20. juni 2015 blev der i Fløng afholdt den første byfest, som Landsbylauget var
har en meget stor andel i – selv om det af taktiske årsager i princippet er henlagt til
en selvstændig forening. Vejret var fint, og det blev en strålende succes trods nogle
små begyndervanskeligheder, som vi har lært af til næste byfest. Jeg finder her grund
til at takke de mange frivillige og foreninger, samt de lokale erhvervsdrivende som
ydede en fantastisk indsats og støtte til denne fest. Ligeledes vil jeg takke HTK for at
udlåne arealet, og for at give tilladelse til festen. Festen i år bliver den 11.juni, og er
udvidet til kl. 23.00, så glæd jer.
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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.
Vi har den 12. august 2015 modtaget endelig rapport, som kan ses på vor
hjemmeside.
Skydebane Vest:
I forb. m. 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. - Intet nyt fra HTK i denne sag.
Din Ide - Din By:
Den færdige rapport for kommunens Udviklingsstrategi for Høje-Taastrup
Kommune 2016-2028 foreligger nu, og vi kan glæde os over at ideer og forslag fra
borgermødet i Fløng Forsamlingshus den 12. maj 2015 er inkluderet i rapporten.
Indbrud i Fløng:
Fløng er stadig hjemsøgt af en del indbrud. Derfor vil Landsbylauget fortsat anbefale
at man tilmelder sig NABOHJÆLP. Det er der heldigvis mange der har gjort og nogle
grundejerforeninger har tydeliggjort det med opsætning af skilte.
Omkring juletid blev området hjemsøgt af en del hærkværk i form af sprængte
postkasser der især ramte medlemmer af Landsbylaugets bestyrelse, men også
hjertestarteren opsat ved Fløng Skole måtte lade livet, hvilket gik viralt i hele den
danske medieverden.
Fløngskoven:
Ud over de afholdte begivenheder på Skovens Dag, så har Landsbylauget et
fortrinligt samarbejde med HTK’s Driftsby om tilsyn og udvikling af skoven.
Fløngskoven trives i det store og hele godt, der foretages radrensning mellem
rækkerne for at holde det værste ukrudt nede, men det lykkes dog ikke helt.
Parkchefen siger at træerne nok skal overleve og på sigt vil kvæle ukrudtet.
Der har desværre været en del mindre hærværk på shelteret og på borde og bænke,
og på ny opsat led-kæde. Et cadeau til driftsbyen for hurtigt at udbedre disse skader
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så skoven stadig kan se indbydende ud. Og så er det forbudt at lade sin hund gå løs
i Fløngskoven, dette må kun praktiseres i Hundeskoven. Og så er det utilstedeligt
ikke at samle efterladenskaber op efter sig på stierne.
Facebook:
Landsbylaugets facebook-gruppe er i årets løb er vokset fra 1070 medlemmer til i dag
1337 medlemmer. Vi ser så også gerne at disse fb-gruppe 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 en god
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.
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. Og tak til de
medlemmer, foreninger, kommune og de lokale erhvervsdrivende der støtter op om
Landsbylauget og foreningens arbejde.
Søren E. Sørensen, Formand
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