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

15. november 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 56

18:30 – 21:30
Fløng Forsamlingshus

DELTAGERE:

Jeanette, Pia, Brian, Søren, Anne Mette, Lizzi, Jeppe, Anders og Tommy

AFBUD:
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. Generelt
b. Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke deltage)
c. Skovrådet (Tommy er medlem)
d. Fløngskoven
i. Skovens Dag 2019
ii. Skovens tilstand
e. Byfest i Fløng
i. Dato
f. Busdrift 116
g. Hjertestarter i Østfløng
h. Landsbyernes Samarbejdsforum
i. Skydebanen – støjgener, nabohøring
j. Facebookgruppen
i. Fløng Forsamlingshus, politik herfor
k. Udstykning Fagerbo/Bækstien
l. Ældreboliger i Fløng, borgermøde
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.
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Status på regnskab og medlemmer
Regnskabet gennemgået – se nedenfor.
Aktuelt medlemsantal er 167.
Medlemslister sendes ikke længere rundt på mail. Ligger på
Dropbox – adgang kan sendes rundt, p.t. Søren og Tommy.
Betalingsservice web lægges lige på hold p.t indtil vi har
undersøgt andres bankers gebyr. Gebyr i Nordea var 800 i
oprettelse og så 300 årligt – for at have en FI-nummer.
Bestyrelsesansvarsforsikring er drøftet, men vi blev enige om
at der ikke var behov set i relation til vores arbejde.

4a

4b

4c

4d

4e

4f

4g

Trafikproblemer i Fløng Sogn
Lys på broen, vej til Marbjerg og bule på rundkørsel er på
plads. Ellers ingen nye udfordringer.
Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke
deltage)
Ingen bemærkninger.
Permanent link øverst på vores referat side.
Skovrådet (Tommy er medlem)
Ingen bemærkninger.
Permanent link øverst på vores referat side.
Fløngskoven
Vi finder lige ud af om HTK vil fortsætte alene, når nu den
landsdækkende organisationer lukker ned. Tommy tager det
med på næste skovrådsmøde og hører om HTK selv kører
videre med noget.
Nyt ridning forbudt skilt opsat ved Shelter. Ellers ingen
bemærkninger.
Byfest i Fløng
Der arbejdes med datoen: 22. juni 2019.
Ellers ingen bemærkninger.
Følg evt. med på Byfestens hjemmeside i menuen på vores
egen side.
Busdrift 116
Intet nyt om fx Roskilde-forbindelsen. Vi afventer om HTK får
succes med forhandlingen.
Hjertestarter i Østfløng
Bækhus grundejerforening vil gerne stille plads til rådighed.
Tommy arbejder videre med at se hvor vi kan få støtte og
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abonnement, vi starter hos kommunen for at se om der er
fordele ved at være med på deres ordning. Action Tommy.
4h

4i

4j

4k

4l
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6

Landsbyernes Samarbejdsforum
Seneste møde i Sengeløse Sognegård tirsdag den 18.
september 2018
Ref. her: http://blog.floenglaug.dk/#home
Vores rundkørsel er bl.a. på dagsorden med borgmesteren i
marts 2019.
Småbørnslegeplads - måske som innovations projekt - bør med
på dagsordenen for byfornyelsespuljen.
Skydebanen – støjgener
Fortsat ikke noget nyt i dispensationssagen.
Facebookgruppen
Vi følger fortsat tæt op, både med hensyn til grim tale og
reklamer.
Vi vil fortsat støtte initiativerne i forsamlingshuset med opslag
et par gange når der er kulturelle indslag.
Udstykning Fagerbo/Bækstien
Ikke noget nyt.
Ældreboliger i Fløng, borgermøde
HTK står for borgermøde, og vi er naturligvis interessent når
der sker noget i sagen, men vil ikke direkte være
medarrangører. Vi afventer kommunens udspil og ser hvad
der sker.
Vi må lige være OBS på at få fat i den relevante information,
fx om økonomi for en borger, boligtyper og
betydningen for omgivelserne.
Eventuelt
Lidt om ændringer af vilkår på anvendelse af den grønne kile
til energi venlige fremstød. Vi må lige følge op, der ligger
information om ny lokalplan på HTK’s hjemmesiden.
HTK er også med i aktionen om støjgener fra motorvejen
Fastlæggelse af næste møde
Tirsdag den 12/2-2019 kl. 19:00 i klubben.
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