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

10. september 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 55

19:00 – 21:30
Engvadgård

DELTAGERE:

Søren, Anne Mette, Lizzi, Jeppe, Anders og Tommy

AFBUD:

Jeanette, Pia og Brian

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskab og medlemmer
Behandling af sager til beslutning
a. Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Rundkørsel Vesterled/Sønderled
ii. Generelt
b. Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke deltage)
c. Skovrådet (Tommy er medlem)
i. Skovens Dag 2018
ii. Skovens tilstand
1. Bi-stader, heste og løse hunde
d. Byfest i Fløng
i. Status og regnskab
e. Busdrift 116
f. Hjertestarter i Østfløng
g. Landsbyernes Samarbejdsforum (næste møde 18/9-2018 i Sengeløse)
h. Skydebanen – støjgener
i. Facebookgruppen
j. Udstykning Fagerbo/Bækstien
k. Fløng Forsamlingshus
5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde

#

1

2

Dagsordenpunkt

Status

Valg af referent
Tommy tager referat.

Lukket

Opfølgning på referater
Referat fra bestyrelsesmøde #55 godkendt.

åben

Dead
-line

Ansvar
-lig

Tommy

alle
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Status på regnskab og medlemmer
Regnskabet gennemgået – se nedenfor.
Aktuelt medlemsantal er 165.
Forslag om web-service via nets, som en mulighed hvis
medlemmer vil tilmelde BetalingsService - koster knap 8-10
kroner pr betaling men eller ingen omkostninger. Action
Tommy / Anders.
A5 intro folder til omdeling hos nytilflyttede (kan findes via
boligsidernes solgte ejendomme) - forslag udfærdiges, action
Tommy.

4a

4b

4c

Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Rundkørslen Sønderled/Vesterled:
Det virker som om effekten af den nye asfaltsvulst er at flere
har sænket hastigheden, men der er jo altid nogle der er uden
for pædagogisk rækkevidde. At det så er mindre kønt, er en
anden historie.
Evaluering overfor kommunen sker når Landsbylaugene holder
næste møde med borgmesteren og driftsbyen.
ii. Generelt:
Lysmasterne over broen er planlagt til at komme op her i
løbet af efteråret.
Vejen til Marbjerg - kommunen er ved at gå lidt i gang med 21 vej. Vi får besked og finder kontakter i Marbjerg, når
driftsbyen efterspørger det.
Lidt rygter om ring 5.5 lige vest for Marbjerg - vi skal lige
have dette med i Landsbylaugenes Samarbejdsforum, så vi
kan udtrykke vores kritiske holdning til disse rygter.

Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke
deltage)
Nedgravning af højspændingsledninger er så vidt vides udsat
på ubestemt tid.
Affaldssortering på husstandsniveau kan vi imødese inden for
en kortere årrække.
Permanent link øverst på vores referat side.
Skovrådet (Tommy er medlem)
Ikke noget nyt endnu - næste møde her i løbet af efteråret.
Er det korrekt at landmændene bare kan inddrage græskanter
mod fx Fløngskoven og vores lille sø ved Soderupvej. Hvad
med Maglehøj? Måske parkafdelingen skulle få en landmåler
på igen-igen. Action Tommy.
i. Skovens Dag 2018:
Vi deltog igen i eventet med lidt bådebyggeri.
ii. Skovens tilstand:

Anders/
Tommy

åben

Alle

åben

Søren
åben

Tommy

åben
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Ikke noget nyt, hvis der er nogle der vil stille bi-stader op så
kan vi godt skabe kontakt til parkafdelingen. Og så er der
fortsat problem med heste og løse hunde.
Permanent link øverst på vores referat side.
4d

4e

4f

4g

4h

4i

4j

4k

Byfest i Fløng
Ingen status endnu – evaluering ikke afholdt. Lidt planer om
fælles foreningsdag og byfest – primært med FHI’s afdelinger.
Busdrift 116
Sagen er besluttet i Byrådet, og det er blandt andet afgjort at
116 ikke kører til Marbjerg fra maj 2019. Og vi ”slap” for en
bus midt igennem Fløng.
Vi må så håbe at kommunen får forhandlet en aftale med
Roskilde om en forbindelse mellem Hedehusene og Roskilde via
Marbjerg og Trekroner.
Hjertestarter i Østfløng
Afventer lidt endnu – da vi mangler lidt svar fra en
grundejerforening.
Landsbyernes Samarbejdsforum
Næste møde i Sengeløse Sognegård tirsdag den 18. september
2018
Se under trafikproblemer ovenfor.
Måske lidt OBS! med hensyn til de mange ændringer til
lokalplaner der åbenbart er i gang på kommunen.
Måske rykke lidt omkring bredbånd overfor HTK
Budgetforslag om reduktion af valgsteder, vil nok især gå ud
over landsbyerne. Udvander nuancerne i valgresultater og
besværliggør afstemning, specielt for ældre borgere.
Skydebanen – støjgener
Fortsat ikke noget nyt i dispensationssagen.
Facebookgruppen
Vi følger fortsat tæt op, både med hensyn til grim tale og
reklamer.
Udstykning Fagerbo/Bækstien
Ikke noget nyt.
Fløng Forsamlingshus (Anne-Mette og Tommy er med i
brugerbestyrelsen)
Ny forpagter er i gang og der er husstandsomdelt
arrangementskalender for efteråret. Vi håber at der bliver
opbakning til huset og de forhåbentligt mange aktiviteter..

åben

Tommy

alle
åben

åben

alle

AnneMette/S
øren
åben

Lukkes

åben

alle

Lukkes

Lukkes
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6

Eventuelt
Fortsat flere der efterspørger ældreboliger i Fløng - en del
ældre der gerne vil sælge og flytte i noget mindre, så vi må
være opmærksom på hvad der evt. sker på dette område.
Fastlæggelse af næste møde
Julefrokost bestyrelsesmøde den 15/11-2018 kl. 18:30 i
forsamlingshuset. Søren booker.

åben

alle

Alle

/11SEP2018/referent: Tommy
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