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

12. december 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 44

18:00 – 21:30
Fløng Forsamlingshus

DELTAGERE:

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

AFBUD:

Lars

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

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
a. 1. Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Resultat af vejbesigtigelse 2016
1. Marbjerg, Landsbylauget inddrages. Udvalgets arbejde (Lars)
Marbjerg beboere: Anne-Kirsten Schönemann-Paul, Mogens Friis og
Peter Vilstrup Knudsen
b. Agenda 21- Rådsmøder
1. Møde den 24. november 2016
c. Deltagelse i Skovrådsmøde
i. Skovrådet. (Tommy)
1. 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).
ii. Hvad skal vi dele med de andre?
f. VISION Fløng
i. Hvordan forløber processen for dette projekt?
ii. 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, ekstraordinær generalforsamling.
v. Juletræ ved REMA 1000
vi. Fløng Kirke
vii. Ældreboliger i Fløng
5. Eventuelt:
6. Fastlæggelse af næste møde
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#

Dagsordenpunkt

1

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

2

Status

Dead
-line

Ansvar
-lig

Lukket

Tommy

Lukket

Tommy

Opfølgning på referater
BM43 godkendt uden bemærkninger.

3

Status på regnskabet og medlemsstatus
Status på regnskab givet. Medlemsantal er p.t. 105.
gentegnede, ikke godt nok, der burde være flere der var med.

4

Åben

Tommy

Behandling af sager til beslutning
1.
2.

3.
4.a
4.

5.

Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Resultat af vejbesigtigelse 2016
Marbjerg, Landsbylauget inddrages. Udvalgets arbejde (Lars)
Marbjerg beboere: Anne-Kirsten Schönemann-Paul, Mogens
Friis og Peter Vilstrup Knudsen
Vi har bedt om at blive inddraget i udfærdigelsen af 2-1 vejen
i Marbjerg. Lidt misforståelse, sagen skal nu i byrådet til
bevilling når der foreligger projekt.
Vi mangler fortsat at få lappe cykelstien på Kærstien - hullet
og usikker at køre på – Action: Tommy

Deltagelse i Agendarådsmøder
6. Møde den 24. november 2016
4.b Vandland ved Hakkemosen, fortsat sikre offentlig afgang.
Outlook games i Sengeløse, skal lige sikres at det der er lavet
er i overensstemmelse med tilladelserne. (Link til
Agendarådet referater)

Åben

Søren
/Lars
/Tommy

Lukket

Søren

Åben

Tommy
/Søren

Deltagelse i Skovrådsmøder

4.c

i. Skovrådet. (Tommy)
Se referat (link) – tyder ikke godt rent politisk/økonomisk
i.1. Fløngskoven
i.1.a. Skovens dag 2017
Vi regner med at holde skovens dag igen i 2017, men skal lige
have kommunen med inde vi melder noget ud på FB og på
den officielle hjemmeside.
i.1.b Skovens tilstand
Skoven er nu så høj at man ikke længere kan kigge igennem
mere.
i.1.c. Skovens udvidelse
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Vi skal overveje en eller to ekstra hundepose-skraldespande i
den nordlige og vestlige – Action: Tommy
Ligger i skovrådets regi – se link ovenfor - 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 bl.a. med booking af musik.

Åben

Tommy
/Søren

i. Næste møde er tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG
Forsamlingshus, (Baldersbrønde er vært) og der aftalt
borgmestermøde 7/3.
ii. Hvad skal vi dele med de andre?
Mest mulig naturligvis – men vi skal respektere processer og
de andres ønsker.
Opstart på VISION Fløng

Åben

Søren
/Anne
Mette

i. Hvordan forløber processen for dette projekt?
Kommunen er ved at løbe fra aftale om at holde børnemøde
nr. 2 vedrørende projektet. Sidste borgermøde endte lidt
kaotisk med ret meget negativitet efter princippet "ikke i min
baghave" og manglende forståelse for en fair demokratisk
proces.
ii. Hvad er næste skridt?
Vi beslutter at skrive til kommunen/MZ og 1) insisterer på at
børne også får en runde 2 samt 2) at projektet bør kigge væk
fra både kunststofbane og løberute - men lægge vægten på
en 70/30 fordeling mellem Gadekæret og
Cirkuspladsen/Møllebakken. Og så må vi insisterer på at der
snarest muligt nedsættes en styregruppe med deltagelse af
lokale borgere. Action: Søren og Tommy - helst inde jul. Skriv
bør indeholde offentlig holdning til fx Facebook/ læserbrev/
blog samt formel henvendelse til kommunen.

Åben

Søren/
Jeanette

Åben

Alle

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM

4.e

4.f

Diverse

4.g

i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før
beslutning.
Afventer fortsat naboorientering - intet nyt
ii. Facebook-gruppe
Vær opmærksom på reklamer - vi sletter med hård hånd.
Enighed om at seneste disputs blev håndteret fint, og ikke
giver anledning til at vi ændre vores forpligtelse til at
orienterer medlemmerne.
iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
Ny bestyrelse i Fagerbo’s GF – Brian er ikke længere med.
Ellers intet nyt i sagen.
iv. Fløng Forsamlingshus I/S afholdt ekstraordinær
generalforsamling, mandag den 19/9 kl.19.00.
Anne Mette arbejder stadig på at få lidt indsigt.
v. Juletræ ved REMA 1000
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Rema kunne ikke magte at være med i år – men vi prøver
igen næste år.
vi. Fløng Kirke
Søren er blevet valgt til kirkens menighedsråd.
vii. Ældreboliger i Fløng
Kommunen undersøger evt. Egnede placeringer hvis der
skulle bygge nogle flere ældreboliger herude i Fløng. Vi
afventer om der sker mere fra kommunens side.
5

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Landsbylaugets track rekord - hvad forskel har vi gjort i Fløng
– og hvorfor bør man støtte os med et rigtigt medlemskab.
Action: Tommy/Søren
Julebrev på blog / Facebook. Action: Tommy/Søren
Borgermøde om udvikling af Hedeland – link her.
Der er indkøbt nye visitkort til brug for uddeling hvor det
skønnes hensigtsmæssigt.

6

Tommy
/Søren
Åben

Fastlæggelse af næste møde
Tirsdag den 17. januar 2017 kl 19:30 i Flønghytten

Alle

/14DEC2016/referent: Tommy
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