Generalforsamling 16. maj 2018
Formandens beretning for 2017-2018
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2017 blev holdt den 30. maj. - 2017/2018 har været et
travlt år med mange aktiviteter i foreningen. Vi har holdt 6 ordinære
bestyrelsesmøder, vi har vi deltaget i en del møder med Høje-Taastrup
Kommune, samt møder med flere lokale foreninger og ikke mindst møder med
andre landsby-/bylaug i det velfungerende ”samarbejdsforum”. Derudover har
vi deltaget i en del planlægningsmøder i f. m. ”Byfesten i Fløng”, og har været
medarrangør ved indvielsen af projekt ”Vision Fløng”, og KV17 debatmøde.
Høje-Taastrup Kommune:
Søren E. Sørensen, Landsbylauget-Fløng Sogn har som suppleant deltaget i
Agenda 21 rådets møder og i besigtigelse af området ved Hakkemosen, - det
område der skal blive til det nye vandland. Det bliver spændende at
følgeudviklingen af dette enorme projekt.
Tommy Rosenlind, Landsbylauget-Fløng Sogn, har deltaget i Skovrådet.
Snakken i foråret 2017 om at nedlægge Skovrådet, lægges på hylden.
Flemming Andersen og MZ tilkendegivelse om etablering af skov i 2018 for 1.
mio. kr. muliggør Skovrådets videreførelse. Den planlagte bynære skov nord og
øst for Fløng er derfor udskudt på ubestemt tid.
Igen i år havde HTK planlagt afholdelse af et familiearrangement på Skovens
Dag den 6.maj 2017, i Fløngskoven. Arrangementet blev igen en succes, idet
mange gæster kom forbi og fik en fantastisk oplevelse i et fortrinligt vejr.
Mange frivillige foreninger deltog, og Landsbylauget medvirkede ved at
bemande en bod hvor der kunne bygges skibe, samt ved uddeling af æbler, der
i øvrigt delvist var sponseret af REMA 1000 i Fløng.
Sammen med de øvrige Landsbylaug er der afholdt møde med Borgmesteren,
og administrationen.
Mødet fandt sted den 14. marts 2018, og drejede sig hovedsageligt om
trafiksikkerhed i de forskellige landsbyer, - herunder 2-1 vej i Marbjerg,
Rundkørsel ved Vesterled/Sønderled, lys på motorvejsbroen samt spørgsmål
om evt. ændring krydset Hovedgaden/Vesterled, for at tilgodese den øgede
trafikmængde i fm. den nye miljøvirksomhed på Beredskabsvej 19.
Bylaugene indmeldte herefter andre emner de ønskede behandlet af
Administrationen, herunder hvordan HTK effektuerer digitaliseringsstrategien
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for alle kommunens borgere og virksomheder? Herunder at få del i
bredbåndspuljen for 2018.
Vi nævnte også mulighed for at etablere støjvolde af overskudsjord ved f.eks.
motorvejen/skydebane-vest for Fløng, og et område ved Sengeløse.
Samarbejdsforum:
Vort samarbejde med de øvrige landsbyer fungerer fint, og der har været
afholdt to møder, (den 5. september 2017 og den 6. februar 2018).
På møderne orienteres om de forskellige arrangementer og udfordringer som
bylaugene har, samt prioritering af trafiksikkerhedsforbedringer som skal
meddeles HTK ved det årlige møde med Borgmesteren, eller fremsendes som
anmodning til den årlige ”vejbesigtigelse”. Referater fra disse møder kan ses på
vor hjemmeide.
Søren E. Sørensen, Fløng er genvalgt/udpeget som kommende repræsentant
for ”Trafiksikkerhedsudvalget” (M/K).
Byfest i Fløng:
Den 10. juni 2017 blev den 3. byfest afholdt i Fløng. Vejret var fint, og der blev
gået til den på alle aktiviteterne. Festen blev åbnet af borgmester Michael
Ziegler kl. 12.00. På scenen var der optræden af bl.a. FHI Cheerleaders, FHI
Seniormotion Squaredance, Quiz m/præmier, Høje-Taastrup Ungdomsskole og
senere musik af Sticky Fingers, Imitation og NöHR.
Fra evalueringen blev det dog klart at Festen IKKE kan løbe til kl, 23, folk bliver
trætte og går hjem meget før. Overvejelser skal gå på at indskrænke til kun at
være i tidsrummet fra 14:00 til 20:00. og kun ét band.
Jeg finder her grund til at takke de mange frivillige og foreninger, samt de
lokale erhvervsdrivende som ydede en fantastisk indsats og støtte til denne
fest. Ligeledes vil jeg takke HTK for at udlåne arealet, og for at give tilladelse til
festen. Festen i år bliver den 9. juni, og varer til kl. 20.00, så glæd jer.
Fløngskoven:
Ud over de afholdte begivenheder på Skovens Dag, -der i år var den 6.maj - så
har Landsbylauget et fortrinligt samarbejde med HTK’s Driftsby om tilsyn og
udvikling af skoven. Fløngskoven trives i det store og hele godt.
Parkchefen siger at træerne nok skal overleve og på sigt vil kvæle ukrudtet,
samt at det nu er tid til lidt udtynding i træerne.
Der er set både harer, fasaner og agerhøns og rådyr.
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Den indhegnede Hundeskov, hvor hunde må slippes løs, er en succes – skoven
frekventeres daglig af mange mennesker med deres trofaste kæledyr. Senest
har vi igen fået køer i skoven.
Lidt malurt i bægeret er der dog, idet det kniber med at overholde forbuddet for
ridning og løse hunde i skoven. Til gengæld har vi igen fået etableret et
bord/bænkesæt i det nord-vestlige hjørne af skoven og ét ved ”uglen”.
Møllebakken
Trods en negativ udmelding fra HTK, er det - ved Landsbylaugets mellemkomst
- igen i år lykkedes at få udsat får – og lam - på Møllebakken, til stor glæde for
børnene i området.
Tommy fører tilsyn, og sørger for at dyrene har det godt.
Fløng Forsamlingshus:
I fm. HTK’s budgetlægning blev der desværre meldt følgende forslag ud vedr.
Fløng Forsamlingshus:
”Forslaget vil i praksis betyde en lukning af Fløng forsamlingshus, som vi
kender det i dag. Da der ikke er faste foreningsaktiviteter i lokalerne, vil
det ikke få indflydelse på aktivitetsudbuddet i Fløng. Generalforsamlinger
og andre foreningsmøder vil kunne flyttes til skolen. Private fester vil
fremover skulle flyttes til andre lokaliteter, hvilket vil være i
overensstemmelse med Byrådets beslutning om ikke at udleje kommunale
lokaler til private fester.”
Det bevirkede desværre at booking at huset stoppede øjeblikkeligt, og at
forpagteren ikke ønskede at forny forpagtningsaftalen.
Landsbylauget indsendte herefter et høringssvar til HTK den 12. september –
kan se på hjemmesiden.
Det er dog glædeligt at det blev besluttet at fortsætte huset som hidtil, og at
der er fundet en ny forpagter til huset pr. 1.6.2018.
Udstykning ved Fagerbo/Bækstien:
Landsbylauget har ligeledes afgiver høringssvar vedr. et projekt, der omhandler
en massiv udstykning af marken ved Kallerupvej over for Fagerbo v. Bækstien.
Også dette høringssvar kan ses på hjemmesiden, samt link til lokalplan for
området.
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Vision Fløng.
Endelig, efter mange års arbejdet, kom projekt ”Vision Fløng” i gang.
Indvielse af såvel ”Den Grønne Plads” som ”Den Blå Plads” fandt sted den 3.
november med taler af borgmester, samt flere politikere og sluttelig en tak fra
Landsbylaugets formand.
KV17
Forud for kommunalvalget 2017, havde Landsbylauget inviteret repræsentanter
fra de politiske partier til er debatmøde i Fløng Forsamlingshus. Vi havde den
glæde at, samtlige politiske partier var til stede, og at mødet var vel besøg af
mange tilhørere. Desværre kunne der ikke være plads til alle ved bordene i
salen, så flere måtte tage plads i pejsestuen. Det må vi gøre bedre igen om 4
år. Men en god livlig og til tider munter debat.

Facebook:
Landsbylaugets facebook-gruppe er i årets løb er vokset fra 1661 medlemmer
til i dag 1953 medlemmer. Vi ser så også gerne at disse fb-gruppe medlemmer
bliver fuldgyldige betalende medlemmer af Landsbylauget.
Generelt er indslagene i gruppen holdt i en god tone – kun enkelte gange har
administrator været nødt til at slette upassende indslag eller kommentarer.
I gruppen ønsker vi dog ikke køb og salg, samt direkte reklamer for
virksomheder, der kun har til formål at promovere disse virksomheders
produkter, - men tolererer dog informationer om arrangementer i lokalområdet,
og nævner gerne sponsorer der støtter arrangementer hvor Landsbylauget
deltager.
Tak:
Som formand vil jeg hermed sige stor tak til alle der støtter op om foreningen.
Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde og engagement i det forløbende
år. Og sidst en stor tak de lokale foreninger, Høje-Taastrup kommune og de
lokale erhvervsdrivende der støtter op om Landsbylauget og foreningens
arrangementer.
Søren E. Sørensen, Formand
16. maj 2018
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