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BESTYRELSESMøDE NR. 4

Flemming, Laurits, Tommy, søren E,
Peter

DATo: 8. marts 2011

Søren V

Iandsbylauget

REFERAT AF

DELTAGERE:
Afbud: Helle,

Dagsorden:
Dato: Tirsdag d. 16/11 2010, Tidspunkt: 19.30 til 22.00, Sted: Engvadgård

1. Valg af referent
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
4. Medlemsstatus
5. Formanden orienterer
6. øvrige orienterer
7. Eventuelt - herunder evt. gæsters orientering

7.a General forsamling
7.b Beplantning ved Nørreled

7.e fløng vandværk

7.d Trafikforhold / rundkørsler i Fløng

8. Fastlæggelse af næste møde

Aktivitet / Emner Status AKivitet
deadline

Bestyrclses
ansvadiq

1.0 Valq af referent:
1.1 Flemminq Flemmino

2.O ODfølqninq på sidste referat:

2.1

Profilfolder / nyhedsbrev.
Bestyrelsen aftalte at profilfolder udsendes sammen med

indkaldelse til general forsamlingen.
Tommy modtager Søndag d. 6/3 et udkast til en tekst af

Søren V. Herefter opsætter Tommy dette grafisk og

rundsender til resten af Bestyrelsen. Flemming sørger for
kontakt oo aftale med trykker.

ok
Næsle
bestyrelses-
møde

Søren V
Tommy
Flemming

2.2

-adsbystien 

/ soderup. lnput mangler grundet Peteis
afbud. Taoes oo oå næste møde

ok opfølgning Peter

Der blev fulqt op på det mødet der havde været
udelukkende omkring Flønghjemmet og den artikel der
havde været. Flemming orienterede omkring mødet og

artiklen.

ok lnqen, lukket
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3.0 Status på reqnskab:
3.1 Tommy redegjorde for regnskabet

Foreningen har stort set ikke brugt
Regnskabet er godkendt af revisor,
oeneral forsamlinoen.

nogen penge.
og f remlægges pa

ok Tommy

5.0 Formanden orienterer:

5.1
Der er blevet taget en del dokumentations billeder af
rundkørelser m.m

ok

5.2 Der var ikke registeret nogen sager i byrådet som
landsbvlauqet skulle qå ind i.

ok

Vi har ikke hørt yderligt fra Rerslev Landsbylaug, og sagen
læqqes hen indtil vderliq henvendelse.

ok Lukket Flemminq

4.1
Der er p.t. 162 betalende medlemmer og
3 interessemedlemmer

ok Tommy

6.0 øvriqe orienterer:

6.1

Søren V informere om at Flex kørsel er suspenderet.
Bestyrelsen aftalte at vi afventer at modtage materiale
omkiing dette ira seniorrådet, inden vi kommentere på en
evt. forrinoelse af service forholdene i området.

ok
Næste
bestyrelses-
møde

Søren V

7.0 Eventuelt - herunder evt. gæstels orientering:
lngen gæster

7.a

General foBamling
Vi arbejder hen mod at afholde denne d.1715-2011
Flemming kontakter forsamlingshuset.
Alternativ dato er d. 31/5-201 1

Vi skal have undersøgt hvem som er på valg, og evt.
ønsker at genopstille.
Oo der skal laves en skrifteliq beretning.

I gang
Næste
bestyrelses-
møde

Flemming

7.b

Beplantning ved N øneled
Vi har fået en henvendelse vedr. beplantning ved
Nørreled. Til HTK tåkker vi pænt nejtil at bestyrelsen
agere gartnere som det var tilfældet ved Nøddetræs
projektet. lvlen vi deltager gerne i den overordnet dialog
med kommunen omkrinq udviklinqen af området.

Opfølg
ning

Laurits
Tommy

7.c

Henvendelse fta FIøng vandværk
Omkring evt. kandidat til bestyrelsen. lngen kunne pege på

nogen, og ingen i bestyrelsen havde nogen interesse i gå

ind idet arbeide. Laurits vender tilbage til Fløng vandværk

Lukket Laurits

7.d Trafikfothold / rundkørcker i Fløng Optølg Næste Tommy
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8.0
Næste møde alholdes:Tirsdag den 5 April 2011

Sted: Engvad gård kl. 19.30
Alle

.'r,-a.?,(,f' \- I -U a a e74F

Tommy orientere omkrlng dialog med HTK hvor vi bliver
afvist I vores henvendelse. Det er noteret at der skal være
vejsyn i Maj. Bestyrelsen er enige om at skrive til HTK
omkrino dette. Fokus vil blandt andet være:
Cykelli;t forhold + lys ved og i rundkørelser.
Skihning omkring vej bumb i Marbierg.
Manoelluld / ufærdio cykelsti Fløng - Sode4p.

ning bestyrelses-
møde

Fløng den 08-03-

ElDocum€nls\Oocumenls\Låndsbvlaugsl Fløng Sognv€lerat- b6tvrcls€€møde 4docx


