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

20. oktober 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 43

19:30 – 21:30
Flønghytten

DELTAGERE:

Søren, Anne Mette, Brian, Jeanette og Tommy

AFBUD:

Pia, Lars, Kenth

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. Resultat af vejbesigtigelse 2016
Fløng Byvej
ii. Marbjerg, Landsbylauget inddrages.
Udvalgets arbejde (Lars)
Marbjerg beboere:
Anne-Kirsten Schönemann-Paul, Mogens Friis og Peter Vilstrup Knudsen
b) Agenda 21- Rådsmøder,
c) Deltagelse i Skovrådsmøde
i. Skovrådet. (Tommy)
ii. Fløngskoven
a. Skovens dag 2017
b. Skovens tilstand
c. Skovens udvidelse
d) Byfest i Fløng
i. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy.
e) Næste møde i SAMARBEJDSFORUM
i.
tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG Forsamlingshus, (Baldersbrønde er vært).
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. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning.
ii. Facebook-gruppe
iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
iv. Fløng Forsamlingshus I/S afholder ekstraordinær generalforsamling 19/9 kl.19.00.
v. Juletræ ved REMA 1000
vi. Den Røde Legeplads
5. Eventuelt:
6. Fastlæggelse af næste møde

#
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1

2

Valg af referent
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere via
Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er.

Lukket

Tommy

Status på regnskabet og medlemsstatus
Status på regnskab givet. Medlemsantal er p.t. 105.
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 af
hensyn til tegningsreglerne.

4

Tommy

Opfølgning på referater
BM42 godkendt uden bemærkninger.

3

Lukket

Tommy

Åben

Behandling af sager til beslutning
Trafikproblemer i Fløng Sogn
i.

4.a

4.b

Resultat af vejbesigtigelse 2016
Fløng Byvej
Pinden er kommet op igen, så spærringen midt på Fløng
Byvej nu igen virker.
ii. Marbjerg, Landsbylauget inddrages.
Udvalgets arbejde (Lars)
Marbjerg beboerer:
Anne-Kirsten Schönemann-Paul, Mogens Friis og
Peter Vilstrup Knudsen
Status netop modtaget fra Lars Kock vedrørende 2+1 vejen,
sagen skal nu igen på vejbesigtigelse til foråret ? Vi
undersøger lige hvorfor den nu skal på igen for tredie gang.

Åben

Søren
/Lars

Lukket

Søren

Åben

Tommy
/Søren

Deltagelse i Agendarådsmøder
Intet nyt i relation til Fløng
Deltagelse i Skovrådsmøder

4.c

i. Skovrådet. (Tommy)
Mødet den 2/11 - umiddelbart med formål at nedlægge
Skovrådet.
ii. Fløngskoven
a. Skovens dag 1. maj. 2016.
Vi venter at tiden nærmer sig.
b. Skovens tilstand
Den ser fin ud. Vi skal måske lige have opfrisket hvem der har
kvæg på marken, hvis det igen sker at en ko slipper ud.
Generelt skal vi nok sikre at der findes relevante
kontaktoplysninger om ansvarlige for husdyrene på vores
fællesområder.
c. Skovens udvidelse
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Ligger i skovrådets regi - nok ikke realistisk at forvente noget
Byfest i Fløng
4.d

Ikke så meget nyt, tilladelse fra HTK er på plads og processen
er i gang i Byfestgruppen.

Åben

Tommy
/Søren

i.
tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG
Forsamlingshus, (Baldersbrønde er vært).
Hvad skal vi dele med de andre?
Der er lidt bekymring omkring grusgravsplaner i Vridsløse.
Næste møde 7/2 og der aftalt borgmestermøde 7/3.
Opstart på VISION Fløng

Åben

Søren
/Anne
Mette

Hvordan forløber processen for dette projekt?
Borgermøde den 25/10 i Fløng hallen. Vi må se hvad det
bringer. Fra vores side er Søren med og Pia er med for
klubben samt Jan fra FHI.
Hvad er næste skridt?
Vi følger op på mødet senere. Vi skal arbejde på at få noget
”lokalråd” op at stå, som kan danne modvægt til HTK.

Åben

Søren/
Jeanette

Åben

Alle

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM
4.e

4.f

Diverse

4.g

5

i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og
naboorientering før beslutning.
Intet nyt
ii. Facebook-gruppe
Intet nyt
iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
Nyt forslag fremkommet, fortsat usikkerhed om støjmålinger
og de vejbelastning på motorvejen der ligger til grund. Vi
følger op når der fremkommer nyt, da det vedrører vores
fælles miljø her i Fløng. Byrådet har forkastet første oplæg fra
arkitekten. Vi skal være opmærksom at Landsbylaugets
medlemsantal gør at vi har bedre klagemuligheder, så hvis
det bliver aktuelt kan vi gå nærmere ind i det.
iv. Fløng Forsamlingshus I/S afholder ekstraordinær
generalforsamling, mandag den 19/9 kl.19.00.
Vi var flere der deltog, og Anne Mette blev valgt ind i
bestyrelsen og arbejder på at få lidt indsigt.
v. Juletræ ved REMA 1000
Tommy følger op på sagen, og hvordan vi kan være sammen
om at få det op at stå.
vi. Den Røde Legeplads
Vi er enige om at støtte med 5.000 kroner, men vi skal
naturligvis sikre os at der foreligger et bæredygtigt projekt og
budget.
Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Minigolfprojektet røg til Taastrup. Vi kan da opfordre FHI til at
tage det op i seniormotion ved lejlighed.

Lukket
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Søren er blevet valgt til menighedsrådet.
6

Fastlæggelse af næste møde
Mandag den 12. Dec 2016 kl 18 - 21 i forsamlingshuset.
Søren spørger om plads.

Alle

/20OKT2016/referent: Tommy
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