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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 45 

              17. januar 2017 

19:30 – 22:00  

Flønghytten 

DELTAGERE: Søren, Anne Mette, Kenth, Pia og Tommy 

AFBUD: Lars, Brian og Jeanette 

 
Dagsorden jf. forretningsorden:  
 

1. Valg af referent 

2. Opfølgning på referater 

3. Status på regnskaber og medlemsstatus 

4. Behandling af sager til beslutning 

a. Trafikproblemer i Fløng Sogn 

i. Resultat af vejbesigtigelse 2016  

ii. Marbjerg Udvalg inddrages 

1. Udvalgets arbejde 

b. Agende 21 – Rådsmøder 

i. Møde 26. januar 2017 

c. Deltagelse i Skovrådsmøder 

i. Skovrådet 

ii. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2017 

2. Skovens tilstand 

3. Skovens udvidelse 

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelser i gang – orientering v/ Tommy 

e. Næste møde i Samarbejdsforum for Landsbyerne i HTK 

i. Møde 7. februar i Fløng Forsamlingshus 

f. VISION Fløng 

i. Hvordan forløber processen 

ii. Hvad er næste skridt 

g. Diverse 

i. Skydebanen – støjgener 

ii. Facebook Gruppen 

iii. Udstykning Fagerbo/Bækhusene 

iv. Ældreboliger i Fløng 

v. Kærstien mv. 

vi. Forslag fra medlem: 

1. Ved svømmehallen er der en stor grill som tidligere blev brugt en del. 

Taget, som var over grillen blev for dårligt og derfor fjernet. Stedet 

er derfor ikke særligt brugeligt. Etablering af taget foreslås taget 

med blandt andre forbedringsforslag. 

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 

     

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    

 
BM44 godkendt uden bemærkninger. Check lige dato på 

hjemmesiden  
Lukket 

 Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 

Underskrifter på diverse bankpapirer i forbindelse med lov om 
hvidvaskning. 

Vi bør overveje vedtægtsændringer for tegningsregler, så vi 
kan få en ”privat” adgang til Netbanken.  

109 medlemmer. Status på regnskabet : Årsregnskab 
gennemgået og klar til revision 

Åben 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

1. i. Resultat af vejbesigtigelse 2016 

2. Kærstien/Bækstien bør overvejes til næste vejsyn - der var 

noget med dårlig belægning. Vend gerne tilbage med 

specifikke problemer.  

3. ii. Marbjerg Udvalget 

4. Intet nyt endnu.  

Åben  Søren 

/Lars 

/Tommy 

4.b 

Deltagelse i Agendarådsmøder    

Møde den 26. januar 2017 – ikke noget relevant for Fløng og 
omegn. 

Lukket  Søren  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

i. Skovrådet. (Tommy) 

Se referat (link) – intet nyt siden sidst. 

i.1. Fløngskoven 

i.1.a. Skovens dag 2017 

Inviteret til møde d. 16. februar i Driftsbyen – Søren og 
Tommy deltager. Tommy giver Driftsbyen besked.  

i.1.b Skovens tilstand 

Intet nyt 

i.1.c. Skovens udvidelse 

Intet nyt. 

Åben  Tommy 

/Søren 

4.d Byfest i Fløng    

http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Ikke så meget nyt, tilladelse fra HTK er på plads og processen 
er i gang i Byfestgruppen bl.a. med booking af musik. Næste 
byfestmøde er den 9. februar 2017 kl. 19 i Cafeen. 

Åben  Tommy 

/Søren 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

i. Næste møde er tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG 

Forsamlingshus, (Baldersbrønde er vært).  

Anne Mette og Søren deltager og der aftalt borgmestermøde 
2. marts 2017 kl. 16. 

ii. Hvad skal vi dele med de andre? 

Mest mulig naturligvis – men vi skal respektere processer og 
de andres ønsker. 

Åben  Søren 

/Anne 
Mette 

4.f 

Opstart på VISION Fløng    

i. Hvordan forløber processen for dette projekt? 

Vi havde et fint møde med Borgmester Michael Ziegler og 
administrationen bag Vision Fløng – se evt. Facebook opslag 
af 4. januar 2017.  

ii. Hvad er næste skridt? 

Kommunen indkalder til borgermøde i slutning af januar.  

Åben  Søren/ 
Jeanette 

4.g 

Diverse    

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...  

iii.    Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

Ny bestyrelse i Fagerbo’s GF – afventer input fra Brian 
vedrørende kommende møde med kommunen.  

iv. Ældreboliger i Fløng 

Vi er i dialog både med kommunen og en lokal borger om 
dette emne – vi deltager gerne i evt. møde herom. 

v. Forslag til forbedringer i Fløng 

Input fra borger: Ved svømmehallen er der en stor grill som 
tidligere blev brugt en del. Taget, som var over grillen blev for 
dårligt og derfor fjernet. Stedet er derfor ikke særligt 
brugeligt. Etablering af taget foreslås taget med blandt andre 
forbedringsforslag. 

Ligger vist inde for hegnet og tilhører vist svømmehallen - vi 

kigger lige på det, men det er vist svømmehallens. Action 
Tommy. 

Åben  Alle 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 
Sommeråbent i svømmehallen, kan bruges af lokale børn der 
kan sole sig på græsset og bade.  Åben 

 Tommy 
/Søren 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 Tirsdag, 6. marts 2017 - 19:30-22:00 i Flønghytten.   Alle 

https://www.facebook.com/groups/113216422043497/?ref=bookmarks
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 
/30JAN2017/referent: Tommy  

 

 

 

 

 


