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Flemming Andersen (Formand) 
Hortensiavej 3 /  23 73 07 34 
  
Søren E. Sørensen (Næstformand) 
Bøgevang 30 /  46 56 26 33 
  
Tommy Rosenlind (Kasserer) 
Bavneåsen 40 /  26 11 05 37 
  
Jeanette Ingemann 
Bavneåsen 44 /  51 61 58 33 

Kurt Scheelsbeck 
Refmosevej 1A /  21 65 48 59 
   
Søren Voxted 
Fløng Byvej 29 /  46 55 17 71 
 
 

 

Bestyrelsen valgt 2011 

Alle husstande i Fløng Sogn kan blive medlem af Landsbylauget - Fløng 
Sogn.  
 
Der skal blot indbetales kontingentet til forenin-
gens bankkonto (se hjemmesiden eller ring til 
kassereren), samtidig med at der gives besked 
om dette til lauget, helst med en mail, men el-
lers telefonisk / personligt til en fra bestyrelsen.  
 
Den hurtige måde er at indbetale kontingentet i 
banken med dit telefonnummer som reference, 
så ringer vi og får yderligere oplysninger.  
 
Når indbetalingen er registreret i banken, sender lauget en kvittering på 
mail for indbetalt kontingent.  
 
Hvis der er ønske om at deltage i specifikke udvalg - også uden at være 
medlem af bestyrelsen - så blot giv besked om dette, da vi har brug for alle 
de kompetencer der findes rundt om i vores lokalsamfund, for at sikre ud-
viklingen her i Fløng Sogn.  
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Uddrag af vedtægterne:  
 

"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder under-
støttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det 
miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området, 
samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse inte-
resser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisatio-
ner. 
  
Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune 
angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området, 
herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i for-
hold til planer for området som helhed eller dele heraf." 

INDHOLD: 

Invitation til generalforsamling  side 2 
Dagsorden for generalforsamling       side 2 
Bestyrelsens beretning        side 3 
Sådan bliver du medlem        side 4 
Kontaktinformation         side 4 
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Indbydelse til generalforsamling  
 

Fløng Forsamlingshus, tirsdag, den 31/5-2012 kl. 19.00. 

 
Generalforsamlingen er åben for alle interesserede - både for medlemmer af 
Landsbylauget - Fløng Sogn, der naturligvis har stemmeret, og for andre 
interesserede. Det vil være muligt at melde sig ind på generalforsamlingen 
eller forlænge medlemskabet (hvis du ikke lige har nået det endnu) - hvilket 
vi naturligvis håber, rigtigt mange vil gøre. 
 
For at sikre, at der er pladser og kaffe/te til alle, skal vi bede om tilmelding, 
enten på mail (mail@floenglaug.dk) eller telefonisk til et medlem af besty-
relsen -  kontaktoplysningerne er på sidste side. 

 
Dagsorden 
...jf. vedtægterne 

 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 samt budget for 
2012 til godkendelse 

5. Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8 
dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne.  

6. Fastsættelse af kontingent. Der opkræves ikke kontingent særskilt for 
2012. Nuværende kontingent for nye medlemmer er fortsat kr. 100,00 
indtil generalforsamlingen i 2013.  

7. A. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg Søren E. 
Søren og Tommy Rosenlind der begge gerne modtager genvalg. Måske 
var det også noget for dig? 

    
 B. Valg af 2 suppleanter for 2 år. Pia Knudsen modtager gerne gen-
 valg.  
       
8. Der er ikke valg af revisor eller revisorsuppleant i år.  
 

9. Eventuelt. 
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Formandens beretning 
2011 / 2012 
Nogenlunde samtidig med at Landsbylauget trådte ind i sit 2. leveår var vi inviteret 
til indvielsen og åbningen af Flønghuset.  På mange måder var der en symbolik i at 
vi nu sammen med borgmesteren var med til at åbne det nye Flønghuset, i rammer 
som vi selv havde skabt grundlag for. Med åbningen af Flønghuset og dermed en 
afslutning af sagen, tror jeg at bestyrelsen og lokalområdet havde set at den næste 
større lokal sag lå et godt stykke ud i fremtiden.  
 
Så vi tog hul på andet år med at fortsætte de sager vi allerede havde gang i. Blandt 
andet Vision Fløng skulle stå sin ilddåb. Fløng er heldigvis et område med masser af 
ildsjæle og aktive mennesker. Den kombination havde kastet et visions projekt af 
sig, kaldet Vision Fløng. Med samtlige partier fra byrådet inviteret til en fremvisning 
af projektet i klubben, kom visionen på det kommunale landkort. Økonomien i kom-
munen satte også her sin naturlige bremse for projektet, så til trods for bred politisk 
opbakning til projektet, stod det hurtigt klart, at skulle Vision Fløng blive til noget 
krævede det private midler. Gruppen bag Vision Fløng, måtte derfor se hinanden i 
øjnene og vurdere om man troede på muligheden i at skaffe private midler til pro-
jektet. Det gjorde man, så det gode arbejde fortsætter og Landsbylauget er fortsat 
en aktiv del af gruppen bag Vision Fløng.  
 
Kort efter generalforsamlingen fik vi den glædelige og kedelig nyhed at det var lyk-
kedes vores bestyrelsesmedlem Laurits og hans kone at sælge deres hus. Glædeli-
geligt for dem, men sørgeligt for bestyrelsen, da de havde fundet hus i Roskilde. 
Dermed ville Laurits automatisk træde ud af bestyrelsen. 
Bestyrelsen indkaldte derfor suppleant Kurt Scheelsbeck til at overtage Laurits plads.  
Kurt indtrådte i bestyrelsen i det tidlige efterår 2011. 
 
Omkring midten af januar fik vi at vide, at man ville behandle et forslag i byrådet 
om udbredelse af fjernvarme i Fløng området.  Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. 
havde sammen med Cowi lavet et projektforslag om udbredelsen af fjernvarme, og 
administrationen en indstilling til byrådet omkring dette. Ved behandlingen i byrådet 
gik projektet igennem under den forudsætning, at borgerne i Fløng skulle opnå en 
privat økonomisk fordel. Bestyrelsen gik efterfølgende i gang med at se på projekt-
forslaget, og hvad det realt ville indebære for den enkelte borger i Fløng. Ud fra de 
faktuelle oplysninger vi kunne fremskaffe, fandt vi at fordelen for den enkelte borger 
nok ikke var så positiv, som projektforslaget umiddelbart lagde op til samt, at vi 
fandt der var en masse ubesvarede problematikker i materialet, herunder bl.a. til-
slutningspligt.    
 
... 
 
 
       ...fortsættes på generalforsamlingen,  
           og/eller kan læses i sin helhed på  
       bloggen på vores hjemmeside: 
               www.floenglaug.dk 


