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

GENERALFORSAMLING 2016
Afholdt 12. maj 2016 kl. 19:00 – 21:00 i Fløng Forsamlingshus
Fremmødt var 23 deltagere.
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Søren E. Sørensen, formand
Jeanette Ingemann, næstformand
Kenth Nelander
Lars Sommer
Tommy Rosenlind, kasserer
Anne-Mette Elle
DAGSORDEN (jf. vedtægterne):
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 samt budget for 2016 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. Der er ikke valg til formandsposten i år.
B. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Kenth Nelander og
Tommy Rosenlind, der begge modtager genvalg.
C. Valg af op til 2 suppleanter. På valg er Anne Mette Elle og Pia Knudsen, der
begge modtager genvalg.
8. A. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. Der er ikke valg af revisorer i år.
9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder)
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REFERAT:
1

Valg af dirigent
Formanden foreslog Tommy Rosenlind som dirigent og dette blev tiltrådt af
generalforsamlingen.
Dirigenten kunne konstatere at vedtægternes bestemmelser for at
generalforsamlingen er lovlig – jf. §5 – er overholdt med indkaldelse både på
mail til medlemmerne, via hjemmeside og på Facebook den 23. april 2016.

2

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

3

Formandens beretning til godkendelse
Formanden fremlagde sin beretning.
Den foreligger i sin fulde ordlyd her: Se formandens beretning her....
Der var et par bemærkninger vedrørende den tvivlsomme kvalitet som det
nævnte energirenoveringsprojekt – initieret af kommunen – havde. Flere var
blevet skuffet og gav udtryk for at rådgivningen var mildest talt mangelfuld.
Beretningen blev godkendt.

4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 samt budget for 2016 til
godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2015, balancen pr. 31. december 2014
samt budget for 2016. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt
bestyrelsen.
Regnskabet udviste et lille overskud på godt 4.300 kroner og en formue i alt på
knap 15.000 kroner.
Den alt overvejende udgiftspost udgøres af mødeaktiviteter.
Medlemsstatus viste ultimo 2015: 130 medlemmer heraf 2 interessemedlemmer
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(2 grundejerforeninger der støtter op og betaler kontingent).
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.
Bestyrelsen motiverede dette med at vi faktisk i Landsbylauget – Fløng Sogn
var med i rigtigt mange aktiviteter og projekter, og at vi bl.a. har valgt at støtte
Byfesten i Fløng 2016 med et kontant tilskud på 5.000 kroner.
Forslaget blev 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

Ingen formandsvalg i år.

B

På valg var:
Kenth Nelander og Tommy Rosenlind, der begge blev genvalgt med applaus.

C

På valg var:
Anne Mette Elle og Pia Knudsen, der begge blev genvalgt med applaus.

8

A.

A

Der var ikke valg til disse poster i år.

9

Eventuelt

Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.

Igen blev det bemærket at vi i den grad mangler skiltning der viser mod Fløng
når man kommer fra Roskilde på Hovedgaden. Vi tager det med i vores
bylaugsforum og de møder der afholdes med kommunen årligt.
Marbjerg. Formanden viste en lille præsentation - historien om veje i Fløng.
Trafikanalyse lægges på hjemmeside. Udvalg fra Marbjerg etableret med Lars
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som medlem af bestyrelsen samt nogle Marbjerg beboerer: Anne-Kirsten
Schönemann-Paul, Mogens Friis og Peter Vilstrup Knudsen.
Bemærkning fra Marbjerg borger: Et af de store problemer i Marbjerg er især
hastigheden - det må kunne afhjælpes hurtigt af skarpe plastik-bump.
Man kan faktisk få tilskud til energiforbedringer - snak med din håndværker
eller energiselskabet.
Skoledistriktet for Fløng skole udvides - jf ny skolestruktur - så den følger
Fløng sogn.

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 12/5 2016
___________________________
Tommy Rosenlind

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

/

- 2016

Søren E. Sørensen

Jeanette Ingemann

Kenth Nelander

Lars Sommer
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Brian Faxholm

Tommy Rosenlind

Bilag – der også ligger på hjemmesiden:
Præsentationen fra generalforsamlingen
Præsentationen vedr. formandens beretning
Regnskab
Udviklingsplan Høje-Taastrup 2016-2028
Fremtidens Parcelhuskvarter
Trafikanalyse Marbjerg
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