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

GENERALFORSAMLING 2017
Afholdt 31. maj 2017 kl. 19:00 – 21:00 i Fløng Forsamlingshus
Fremmødt var ca. 20 deltagere.
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Søren E. Sørensen, formand
Brian Faxholm
Kenth Nelander
Lars Sommer
Tommy Rosenlind, kasserer
Anne-Mette Elle, suppleant
Pia Knudsen, suppleant
DAGSORDEN (jf. vedtægterne):
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 samt budget for 2017 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 uændret kontingent kroner 100 årligt.
7.
A. Valg af formand for 2 år. På valg er Søren E. Sørensen, der gerne modtager
genvalg.
B. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Jeanette Ingemann og
Brian Faxholm, der begge modtager genvalg, samt Lars Sommer der ikke
genopstiller.
C. Valg af op til 2 suppleanter. Ingen på valg i år.
8. A. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. Revisorsuppleant Peter Møldrup
modtager gerne valg som revisor.
9. Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder)
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REFERAT:
Inden generalforsamlingen startede bød vi velkommen til parkchef Claus Dahl, der fortalte
om Vision Fløng. Planerne er nu så langt at der træffes aftaler med entreprenører inden for
de næste 14 dage. Arbejdes forventes at gå i gang efter sommerferien. Der er ikke nogen
udfordringer i projektet som det ser ud lige nu. Vedligeholdelse af det hele står kommunen
for. Åbning er lagt over til kultur og fritid. Høje-Taastrup Kommune har mere information
på denne hjemmeside.
Køer ved skoven er kun muligt hvis der nedsættes et kvæglaug lokalt, der kan stå for den
daglige opsyn og sikring af forholdene. Sidste år var der to køer der måtte aflives på grund
af, at de var blev jagtet af mennesker og hunde.
Lidt debat om udfordringerne med skovrejsning her i Høje-Taastrup, da der ikke er mere
jord i kommunal eje. Lidt reference til Himmelev-skoven i Roskilde kommune, der åbenbart
bliver på 500 ha – betalt af Naturstyrelsen.
Plejeplan er lavet for Fløngskoven – men der skal faktisk ikke gøres noget de næste 5 års tid.
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 14. maj 2017.

2

Valg af to stemmetællere
Dirigenten udskød dette punkt til de evt. blev relevant.

3

Formandens beretning til godkendelse
Formanden fremlagde sin beretning.
Den foreligger i sin fulde ordlyd her: Se formandens beretning her....
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Beretningen blev godkendt.

4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 samt budget for 2016 til
godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab for 2016, balancen pr. 31. december 2016
samt budget for 2017. Regnskabet foreligger underskrevet af revisor samt
bestyrelsen.
Regnskabet udviste et lille underskud på godt 4.300 kroner og en formue i alt
på godt 10.000 kroner.
De største udgiftsposter udgøres af støtte til renovering af ”den Røde
Legeplads” samt støtte til Byfesten i Fløng.
Medlemsstatus viste ultimo 2016: 107 medlemmer heraf 2 interessemedlemmer
(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 uændret fastsættes til kroner 100 årligt.
Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

7

A.
B.
C.

Valg af formand for 2 år.
Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af op til 2 suppleanter for 2 år

A

Formanden Søren E. Sørensen blev genvalgt med applaus.

B

På valg var:
Jeanette Ingemann og Brian Faxholm, der begge blev genvalgt med applaus.
Som ny bestyrelsesmedlem opstillede suppleant Anne Mette Elle, der ligeledes
blev valgt med applaus.

C

På valg var:
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Der var egentlig ingen på valg, man da Anne Mette Elle indtrådte til
bestyrelsen, blev der efterlyst en ny suppleant. Lizzie Hansen meldte sig som
ny suppleant og blev valgt med applaus.
8

A.

Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.

A

Vores nuværende revisor er desværre gået bort i løbet af perioden.
Nuværende suppleant Peter Møldrup opstillede som ny revisor og blev valgt
med applaus.
Som ny revisorsuppleant opstillede Allan Madsen, og han blev valg med
applaus.

9

Eventuelt
Trist at bunden på de grønne affaldsspande på vores stisystemer ofte sparkes
ned så affaldet lander på jorden.
Vi skal alle være med at passe på vores lokalområde.
Sct. Hans bål - hænger måske i år alene på Engvadgård Fritidsklub, der i den
grad har brug for frivillige til fx opsætning og nedtagning af telte samt
slukning af bål. Giv gerne besked, ellers er det snart slut med bål i Fløng.
Velkomst til nye beboere. Landsbylauget bør være lidt proaktive og banke på
hos nye borgere med lidt materiale – der findes muligheder for at søge på
handlede ejendomme i området.
Bedre profilering af os selv i lokalområdet er til stadighed nødvendigt med fx
opdeling af informationer, avisartikler og lignende.
Der var ikke nogen tilslutninger til etablering af et kvæglaug, hvilket vi
meddeler kommunens parkafdeling.

Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af:
Søren E. Sørensen (valgt formand), Jeanette Ingemann, Brian Faxholm, Kenth Nelander,
Anne Mette Elle, og Tommy Rosenlind.
Suppleanter: Pia Knudsen og VAKANT.
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Revisor: Peter Møldrup
Revisorsuppleant: Allan Madsen
Referent: Tommy Rosenlind
Fløng, den 31/5 2017
___________________________
Tommy Rosenlind

Godkendt af bestyrelsen:
Fløng, den

/

- 2017

Søren E. Sørensen

Jeanette Ingemann

Kenth Nelander

Anne Mette Elle

Brian Faxholm

Tommy Rosenlind

Bilag – der ligger på hjemmesiden:
Præsentationen fra generalforsamlingen
Formandens beretning
Regnskab
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