Generalforsamling 31. maj 2017
Formandens beretning for 2016-2017
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016 blev holdt den 12. maj. 2016/2017 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 af 4 borgermøder i forbindelse med projektet ”Vision Fløng”.
Sankt Hans fest:
Landsbylauget havde fravalgt aktivt medvirken ved arrangementet i 2016.
Høje-Taastrup Kommune:
Søren E. Sørensen, Landsbylauget-Fløng Sogn har som suppleant deltaget i
Agenda 21 rådets møder og i besigtigelse ved Røjlegrøften. Dette bliver et
interessant rekreativt område som HTK’s parkafdeling står for at udvikle.
Tommy Rosenlind, Landsbylauget-Fløng Sogn har deltaget i Skovrådet.
Desværre med et magert resultat, da der ikke er mere frit areal til rådighed for
skovrejsning, og HTK ikke har midler til at opkøbe jord til formålet. 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 7.maj 2017, i Fløngskoven. Arrangementet blev igen en succes, idet
mange gæster kom forbi og fik en fantastisk oplevelse til trods for at vejret
drillede en smule. Mange frivillige foreninger deltog, og Landsbylauget
medvirkede ved at bemande en bod hvor der kunne bygges skibe, samt ved
uddeling af slikposer, flødeboller og æbler, der i øvrigt delvist var sponseret af
REMA 1000 i Fløng. Og så fik skoven en flot skulptur udført af ”Save Niels”.
Sammen med de øvrige Landsbylaug er der afholdt møde med Borgmesteren,
formanden for Teknisk Udvalg og administrationen.
Mødet fandt sted den 3. marts 2017, og drejede sig hovedsageligt om
trafiksikkerhed i de forskellige landsbyer. Bylaugene indmeldte herefter emner
der ønskede behandlet på vejbesigtigelsen i 2017. Fra Fløng havde vi tre
punkter: 1. Lys på Vesterled (motorvejsbro) i Fløng, 2. Manglende respekt for
vigepligt ved rundkørsel på Vesterled/Sønderled – især dem der kommer fra
syd (motorvejen) og skal lige igennem. Personbiler benytter overkørselsarealet
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med høj hastighed. 3. Asfaltbelægning på Bækstien trænger til fornyelse fra
motorvejstunnellen til Østerled. (Intet lavet i 2016 som lovet af Driftsbyen).
Vedr. vort forslag om ny vej fra Fløng til rundkørsel ved Hedelandsvej
(aflastning af trafikken gennem Marbjerg). – Intet positivt nyt.
Til gengæld var bylauget sammen med nogle beboere fra Marbjerg indkaldt til
et møde i Driftsbyen med HTK’s vejchef for en orientering om en
trafiksaneringsmulighed i Marbjerg som en 2-1 Vej. Vejchefen gjorde rede for
mulighederne, og ville indstille til byrådet at dette projekt gennemføres, måske
med en lille udvidelse.
Så nævnte vi at vej- og stiskilte i Fløng trænger til en renovering. Vejchefen og
Parkchefen er rykket herfor, men stadig uden resultat.
Samarbejdsforum:
Vort samarbejde med de øvrige landsbyer fungerer fint, og der har været
afholdt to møder, (den 6. september 2016 og den 7. februar 2017).
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.
Allerede ved mødet den 6. september 2016, blev vi af Vridsløsemagle Bylaug
orienteret op Region Hovedstadens planer om en grusgrav tæt på landsbyen. Vi
følger denne udvikling nøje i sympati med Vridsløsemagle Bylaug.
LANDSBYKLYNGER
Inden vort næste møde i Samarbejdsforum, vil landsbylaugene undersøge om
projektet Landsbyklynger er noget for os. Det er Realdania, DGI og Lokale og
Anlægsfonden, som står bag projekt Landsbyklynger. Det overordnede formål
med kampagnen er at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og
herigennem styrke livet på landet. Derudover er ønsket med etableringen af
op mod 25 nye landsbyklynger, at borgere i flere landsbyer samarbejder,
prioriterer og opstiller fælles langsigtede mål for hele klyngen i samarbejde med
kommunen.
Vi mener på nuværende tidspunkt at det etablerede uformelle samarbejde
mellem landsbyerne og Høje-Taastrup Kommune fungerer fint, og ikke behøver
rådgivning af dyre konsulenter udefra.
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Den Røde legeplads.
Den røde Legeplads, som er kendt og benyttet af alle i Fløng, vedligeholdes af
en lokal grundejerforening. Legepladsen trængte til fornyelse, hvilket er ret
bekosteligt, derfor valgte Landsbylauget at yde et tilskud på kr. 5000 til dette
formål.
Byfest i Fløng:
Den 11. juni 2016 blev den 2. byfest afholdt i Fløng. Vejret var fint, og der blev
gået til den på alle aktiviteterne. Festen blev åbnet af ”Dronningen” kl. 12.00.
På scenen var der optræden af bl.a. Hannes Dans, ( en flot opvisning med dans
på græs), Cool Kids – og unge fra Engvadgård, HTK Musikskole, bandet
”Drengene ” og den kølige aften sluttede med Cod Roe Blues Band kl. 23.00.
Det negative var den begrænsede mulighed for forplejning, idet den opstillede
Cateringvogn med omfattende menu ikke var så omfattende endda, og rimelig
dyr. Og så var der lidt ventetid mellem eftermiddagens og aftenens aktiviteter.
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 10.juni, og varer til kl. 23.00, så glæd jer.
Fløngskoven:
Ud over de afholdte begivenheder på Skovens Dag, så har Landsbylauget et
fortrinligt samarbejde med HTK’s Driftsby om tilsyn og udvikling af skoven.
Fløngskoven trives i det store og hele godt, der foretages radrensning mellem
rækkerne for at holde det værste ukrudt nede, men det lykkes dog ikke helt.
Parkchefen siger at træerne nok skal overleve og på sigt vil kvæle ukrudtet,
samt at det nu er tid til lidt udtynding i træerne.
Ud over den flotte skulptur, er der også observeret andre vilde fugle der
besøger Fløngskoven, ligesom der er set både harer, fasaner og agerhøns.
Den indhegnede Hundeskov, hvor hunde må slippes løs, er en succes – skoven
frekventeres daglig af mange mennesker med deres trofaste kæledyr.
Senest har vi konstateret at den landmand der de sidste par år har lånt folden i
Fløngskoven, ikke længere er interesseret i at have dyr gående. Kommunen
foreslår derfor at der etableres et lokalt dyrelaug, Dette kan vi drøfte senere i
aften under eventuelt.
Møllebakken
Til gengæld er det glædeligt ar der igen i år er udsat får på Møllebakken, til stor
glæde for børnene i området.
Tommy + én mere føret tilsyn, og sørger for at dyrene har det godt.
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Udstykning ved Fagerbo/Bækstien:
Landsbylauget er blevet orienteret om et projekt, der omhandler en massiv
udstykning af marken ved Kallerupvej over for FagerboI Bækstien. P.t. er der
tilsyneladende problemer med en støjberegning. Vi følger udviklingen og vil
afgive høringssvar når dette bliver aktuelt.
Vision Fløng.
Endelig, efter mange års arbejdet, kom Projektet ”Vision Fløng” i gang.
Høje-Taastrup Kommune har entreret med arkitekt firmaet Gustin for at udvikle
og projektere området. Der nu er vedtaget i byrådet, og består af to dele, nemlig et område ved Gadekæret og et ved Møllebakken. Vi følger udviklingen.
JULETRÆ
Sammen med Rema 1000, undersøgte vi muligheden for at etablere et Fløng
Juletræ på pladsen foran forretningen. Men pga. købmandens involvering i
mange andre aktiviteter blev det desværre ikke til noget i 2016, - måske lykkes
det i 2017.
Facebook:
Landsbylaugets facebook-gruppe er i årets løb er vokset fra 1348 medlemmer
til i dag 1661 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 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 de betalende medlemmer 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, HøjeTaastrup kommune og de lokale erhvervsdrivende der støtter op om
Landsbylauget og foreningens arrangementer.
Søren E. Sørensen, Formand
31. maj 2017
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