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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 
  
Helle Maj-Britt Christensen 
Sydstjernen 14 /  46 59 80 08 

Laurits Balle 
Birkevang 55 /  46 56 44 82 
  
Peter Schultz 
Fyrrevang 78 /  46 56 07 48 
  
Søren Voxted 
Fløng Byvej 29 /  46 55 17 71 
 
 

 

Bestyrelsen valgt 2010 

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 17/5-2011 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 - 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 2010 samt budget for 
2011 til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår, at der betales 100 
kroner i alt for  medlemskab indtil generalforsamlingen i 2013.  

7. A. Valg af formand for bestyrelsen for 2 år. 
    
 B. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
    
 C. Valg af 2 suppleanter for 2 år. 
       
8. A. Valg af revisor for 2 år. 
 
 B. Valg af revisorsuppleant for 2 år. 
 

9. Eventuelt. 
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Bestyrelsens beretning 
 
Landsbylauget—Fløng Sogns 1. år er nu gået.  
 
Landsbylauget blev stiftet i den turbulente tid med debatten om anvendelsen 
af Flønghjemmet, og siden første gang bestyrelsen mødtes og konstituerede sig, har 
der været mange sager udover Flønghjemmet som har haft bestyrelsens opmærk-
somhed.  
 
Men noget af det første bestyrelse brugte tiden på, var at finde en struktur og ar-
bejdsfordeling som ville lade os udnytte vores resurser mest muligt. En forretnings-
orden for bestyrelsesmøderne blev iværksat, ligesom der blev udarbejdet en vagt-
plan så vi altid havde 2 bestyrelsesmedlemmer med til byrådsmøderne. Vi fik endnu 
mere gang i facebook gruppen, og Landsbylauget selv fik oprettet en hjemmeside, 
ordnet bankforhold osv. 
 
Herefter var bestyrelsen klar til at tage hul på sagerne. Bus 116 kom hurtigt på 
dagsorden. Man ville omlægge ruten. Først blev en del af Fløng undladt og herefter 
nedprioriterede man busdriften i Marbjerg i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Og 
motorvejsbyggeriet fik hurtigt - og har stadigvæk - bestyrelsens opmærksomhed. 
Med en omlægning af trafikken så vi hvordan Marbjerg i stigende grad blev belastet 
af til tider alt for hurtigt kørende trafik. Bestyrelsen er stadigvæk opmærksom på 
trafikken og forholdene i og omkring Fløng. Blandt andet følger vi tæt planerne om-
kring en ny ringvej på tværs mellem Holbækmotorvejen og den endnu ikke etablere-
de Frederikssundsmotorvej. Og det lader til at de trafikale forhold skulle fylde lidt i 
året, der er gået, for også ud mod Soderup så vi hvordan kommunen etablerer en 
cykelsti, afslutter den midt i det eneste sving på vejen og undlader at asfaltere stien. 
En sag som også fik bestyrelses opmærksomhed.   
 
Men der er også blevet tid til sager i og omkring den grønne del af Fløng. Bestyrel-
sen fik fra kommunen et tilbud om at deltage i et EU projekt som omhandlede spise-
lig beplantning. For Fløng konkret endte dette ud i, at der blev plantet en række 
nøddetræer i området omkring gadekæret ved ældreboligerne. Noget som Fløngs 
indbyggere forhåbentligt snart kan nyde godt af. Også det rekreative område ved 
Nørreled har vi haft opmærksomhed på, og fulgt planerne omkring etableringen af 
dette, samt vandafledningen fra motorvejen. 
 
Skole og fritidsområdet har ligeledes fået vores opmærksomhed. Klubberne skulle 
lægges sammen, og kommunen arbejdede på en del løsningsforslag. Bestyrelsen 
indgav deres høringssvar, hvori man blandt andet talte for synergien i at bibeholde 
de to bygninger, og samle dem med et fælles areal i midten.    
 
 
                                                                   ...fortsættes på generalforsamlingen 


