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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 42 

1. september 2016 

19:30 – 21:30  

Flønghytten 

DELTAGERE: Søren, Anne Mette, Brian og Tommy 

AFBUD: Pia, Lars, Jeanette 

 
Dagsorden jf. forretningsorden:  

 
0. Konstituering af bestyrelsen inkl. udvalg. 

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. Resultat af vejbesigtigelse 2016 

1. Fløng Byvej 

ii. Stationsforpladsen. 

iii. Marbjerg, Landsbylauget inddrages. 

1. Udvalgets arbejde (Lars) 

2. Marbjerg beboere: Anne-Kirsten Schönemann-Paul, Mogens Friis og Peter 

Vilstrup Knudsen 

b. Agenda 21- Rådsmøder, 

i. Møde 28.maj 2016. 

ii. Referat udsendt 22-6- 2016 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

i. Skovrådet. (Tommy) 

ii. Fløngskoven 

a. Skovens dag 1. maj. 2016. 

b. Skovens tilstand 

c. Skovens udvidelse 

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM den 6. september 2016 i Vridsløsemagle (Forten). Hvad 

skal vi dele med de andre? 

f. Opstart på VISION Fløng, Hvordan forløber processen for dette projekt? Hvad er næste 

skridt? 

g. Diverse 

i. Sankt Hans fest i Fløng 2017. 

ii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning. 

iii. Facebook-gruppe 

iv. Får på Møllebakken - kan/skal vi gøre noget? (Er ankommet). 

v. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – ikke i høring endnu. 

vi. Fløng Forsamlingshus I/S afholder ekstraordinær generalforsamling, mandag den 

19/9 kl.19.00. 

5. Eventuelt: 

6. Fastlæggelse af næste møde 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead
-line 

Ansvar
-lig 

     

0 Konstituering af bestyrelsen inkl. udvalg.    

 
Fortsætter uændret med Søren som formand, Jeanette som 
næstformand og Tommy som kasserer. Udvalg ikke fastlagt 
på dette møde. 

Lukket 
 

Tommy 

     

1 Valg af referent    

 
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere via 

Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er. 
Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 
BM41 godkendt samt hængeparti med referat fra 
Generalforsamling 2016 godkendt skriftligt.   

Lukket 
 Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 

Status på regnskab givet. Medlemsantal er p.t. 88 
gentegnede, ikke godt. Tommy kigger lige på et forslag om at 
få trykt en flyer til husstandsomdeling. 

Banken har lukket for checks, så vi arbejder på at Tommy og 
Søren hver især får alene fuldmagt via online løsninger. Evt. 
nødvendig med ekstraordinær GF og vedtægtsændringer.  

Åben 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

i. Resultat af vejbesigtigelse 2016 

    Fløng Byvej 

En halv løsning er etableret med en spærring - men der er 
dog fortsat mulighed for at komme forbi.  

For øvrigt mangler der vist et byskilt på Vesterled når man 
kommer fra Hovedgaden. 

Belysningen ved Bækstien og igennem tunnellen er meget 
svag.  

  ii. Stationsforpladsen. 

Ingen bemærkninger 

  iii. Marbjerg, Landsbylauget inddrages. 

       Udvalgets arbejde (Lars) 

       Marbjerg beboerer: 

       Anne-Kirsten Schönemann-Paul, Mogens Friis og Peter 
Vilstrup Knudsen 

Oplæg fra beboerne med en 2-minus-1 vej igennem Marbjerg, 
hvilket er er i synk med seneste udmeldinger fra Flemming og 
Michael. Søren tager det op med HTK - der er vist afsat midler 
i trafiksaneringspuljen. 

Åben  Søren 

/Tommy 

/Anne 
Mette 

/Lars 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

4.b 

Deltagelse i Agendarådsmøder    

i. Møde 28.maj 2016. 

Referat udsendt 22-6- 2016 

Søren orienterede om projekt ved Røjlegrøften. Inkl. 
naturlegeplads - måske vi skulle spørge lidt ind til hvor disse 

penge er fundet - vi kunne da godt tænke os noget her i Fløng 
også (Fløngskoven eller Møllebakken). 

Hvor ligger de kommunale legepladser - der er sat penge af til 
vedligehold (4 mio.) - vi har ingen i Fløng !! 

Lukket  Søren  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

  i. Skovrådet. (Tommy) 

Ikke noget nyt siden mødet i februar.  

  ii. Fløngskoven 

   a. Skovens dag 1. maj. 2016. 

God dag - vi skal helt sikkert være med til næste år. 

   b. Skovens tilstand 

God vækst, stadig ukrudt, men der har ikke været så mange 
negative kommentarer om dette.  

   c. Skovens udvidelse 

Ikke noget planlagt, men Skovrådet har det med på oplæg 
der er i byrådet jf. pkt. 4.c.i ovenfor. Vi kunne godt ønske lidt 
flere bænke omkring skoven.  

Åben  Tommy 

/Søren 

4.d 

Byfest i Fløng    

Opstartsmøde den 5/9 til en byfest i 2017. 

  i. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

Åben  Tommy 

/Søren 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

Næste møde i SAMARBEJDSFORUM den 6. september 2016 i 
Vridsløsemagle (Forten). 

    Hvad skal vi dele med de andre? 
Projekterne i Vridsløse og så Marbjerg er i gang. Vi har ikke 

nye ting fra vores side til ønskelisten. 
Mest mulig åbenhed, så referater deles.  

Åben  Søren 

/Anne 
Mette 

4.f 

Opstart på VISION Fløng    

Hvordan forløber processen for dette projekt? 
    Hvad er næste skridt? 
Vedtaget i byrådet i foråret. Ved at komme lidt i gang, men vi 
skal være opmærksom at vi ikke bliver kørt ud på et sidespor 

med hensyn til den lovede lokale involvering. Vi kan måske 
forvente noget nyt i løbet af september med hensyn til 
nedsættelse af projektleder og styregruppe. Pia og Søren er 
med som lokale repræsentanter. 

Åben  Søren/ 
Jeanette 

4.g 

Diverse    

  i. Sankt Hans fest i Fløng 2017. 

Ikke deltagelse fra vores side 

  ii. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 
beslutning. 

Åben  Alle 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Rykket i dag for en status på miljøgodkendelse, nabohøring 
mv. 

  iii. Facebook-gruppe 

Lidt skvulp - vi skal nok være lidt opmærksom på reklamer og 
skjulte reklamer. 

  iv. Får på Møllebakken - kan/skal vi gøre noget? (Er 
ankommet). 

Intet nyt - de trives vist ganske fint. 

  v. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien – ikke i høring endnu. 

Projektet er vist gået lidt i stå.  

  vi. Fløng Forsamlingshus I/S afholder ekstraordinær 
generalforsamling, 

      mandag den 19/9 kl.19.00. 

Vi møder et par stykker til GF, så må vi se om det udmønter 
sig i mere deltagelse. 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 

Deltagerne til Nærhedens rundvisninger er stort set 50+ 

aldersmæssigt.  

Møde vedrørende Hovedgaden, interessant men ikke rigtig 
nogen løsning på butiksdøden. Kundeunderlaget mangler i 
den grad.  

Minigolf forening i Høje-Taastrup kommune er etableret. 
Placering af bane evt. i Fløng ved idrætsbanen. Lyder 
spændende, der er rigeligt med plads.  

(Efterfølgende bemærkning – vi glemte at drøfte Juletræ ved 
Rema – Tommy har efterfølgende talt med Dennis i Rema 
1000 og han er med på at vi samarbejder om dette) 

Lukket 

  

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 Torsdag den 20/10 - 19:30 i Flønghytten.   Alle 

 
/24SEP2016/referent: Tommy  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

 


