Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DATO: 14 september 2010

DELTAGERE: Flemming, Laurits, Tommy, Helle, Søren E.
FRAVÆRENDE: Søren V.
Aktivitet / Emner
1.0
1.1

2.0
2.1

Valg af referent:
Søren E.

Opfølgning på sidste referat:
Aftalt at vi gennemgår den udsendte dagsorden og
derefter behandler udestående punkter fra sidst

3.0
3.1
3.2

Status på regnskab:
Tommy redegjorde for regnskabet
Aftale med Nordea bank er på plads

4.0

Medlemsstatus
Der er p.t. 164 betalende medlemmer og
2 interessemedlemmer

4.1

5.0
5.1

5.2
5.3
5.4

6.0
6.1

6.1

Status

Formanden orienterer:
Der har været lidt lavt aktivitetsniveau efter det
konstituerende møde p. g. a. sommerferier.
Vi er dog blevet etableret, har fået hjemmeside op at stå,
og Facebook gruppe kører med diverse indlæg..
Der er sendt brev til kommunen om høringspart ved
plansager. Vi har fået svar der kun gør os
orienteringsberettiget
For at profilere foreningen yderligere, mangler vi hårdt den
aftalte folder til husstands-omdeling.
Der er byrådsmøde tirsdag 21.09.2010.
Flemming og Søren E. deltager.

Øvrige orienterer:
Laurits orienterede om sidste nyt vedr. regnvandsbassin
M1 og det videre anlægsarbejde på det grønne areal ved
Nørreled. Udførlig beskrivelse kan ses i Lokal Avisen uge
37.
Tommy orienterede om henvendelse fra Knud Anker
Iversen, Miljø- og Energi Centret om plantning af

ok

Aktivitet
deadline

Bestyrelses
ansvarlig

17-09-2010

SES

14-09-010

alle

ok
ok

Tommy

ok

Tommy

ok

Flemming

ok

Flemming

ok
ok

Søren V. +
Tommy
Flemming +
Søren E.

ok

Laurits

i gang

Tommy
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6.3

nøddetræer i Fløng området.
Vi blev enige om at foreslå arealet ved regnvandsbassin
nær Nørreled.
Søren nævnte sagen med den afbrudte sti. Den er nu
faldet på plads idet Vejdirektoratet havde fejlplaceret
bassinet.
Der er opfyldt igen så sti kan etableres.

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering:
Forretningsordenen:
7.a
Forslag til forretningsordenen blev godkendt
Profil folder:
7.b
Søren Voxted har udkast til profilfolder lige på trapperne.
Den skal trykkes professionelt.
Mail liste / Hjemmeside og medlemskommunikation:
Medlemmerne orienteres om laugets arbejde mindst én
gang i kvartalet ved udsendelse af nyhedsbrev pr. mail.
Få medlemmer uden mail får hus omdelt brevet.
7.c
Blok og kalender på hjemmeside skal opdateres jævnligt
med laugets aktiviteter. Information på Facebook skal kun
være kort, og med link til udførlig information på
hjemmeside.
Fastlæggelse af møde-vagt:
Flemming tjekker plan for byrådsmøder og udarbejder en
7.d
vagtplan for deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer.
Hvis man er forhindret skal den pågældende selv finde
substitut.
7.e
Gennemgang af sager, og udpege bestyrelses-ansvarlig:
BUS 116:
Helle og Søren E. arbejder videre med denne opgave, og
kontakter i første omgang de personer i Fløng der tidligere
7.e.1
har været involveret i denne opgave. Derefter skal HTK
kontaktes for at høre om arbejdet i ”Styregruppen for
serviceniveauet for bus-betjening i HTK”
Sammenlægning af klubberne:
Sammenlægning er en realitet. Vi afventer hvad der sker
7.e.2
m. h. t. lokaletildeling evt. på skolen.
Sagen skal følges tæt.
Soderup cykelsti:
Cykelstien blev ikke færdiggjort , det formodes at de
bevilligede penge er brugt andet sted i kommunen. Vi skal
presse på for at få stien helt færdig og asfalteret.
Ligeledes skal Vadsby-stien retableres, den er stadig
7.e.3
nævnt i HTK´s ”Grønne Atlas”. Der blev også drøftet
muligheden for en sti rundt langs med ”Vangerne” er dog
ikke realistisk p.t., - men en sti fra Askevang til
busstoppested ved Soderupvej er en nødvendighed,
hvis det østlige Fløng fortsat ikke bliver busbetjent.

slut
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ok

Alle

7.0
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Skaterpark / legeplads:
Der blev nævnt 2 mulige placeringer for en skaterpark.
a) Rampe ved Fløng Skole (nord-vest)
b) På grønt areal ved regnvandsbassin ved Nørreled.
Landsbylauget indstille at det bliver placering a), da
placering b) sikkert ikke vil blive benyttet. Den ligger for
langt væk fra centrum.
7.e.4

En legeplads kunne etableres hvor der tidligere var
legeplads, d. v. s. på det areal Cirkus Arli benytter.
Mulighed for at ”købe sig ind” på den røde legeplads
ved Fløngvænget blev også drøftet.

Til disse aktiviteter nedsattes et udvalg bestående af:
Flemming og Peter fra bestyrelsen, samt Lotte Schultz
og Jeanette Ingemann fra beboerne.
Trafiksituationen nu og i fremtiden:
P. g. a. vejarbejdet på motorvejen er trafikmængden øget
gennem Marbjerg og på Sønderled. Peter har været i
kontakt med politiet vedr. hastighedskontrol i Marbjerg.
Dette har ikke været foretaget endnu, men lovet i nær
fremtid.
7.e.5 Kommunen har planer om at gøre Nørreled til en
"alternativ motorvej" mellem Roskilde og Ballerup.
D. v. s. Nørreled forlænges mod vest omkring Trekroner
og mod øst over Kallerupvej til Ring 5, der igen forbindes
til Frederikssundsmotorvejen. Det vil betyde øget trafik på
Nørreled som slet ikke er beregnet hertil. Vi skal arbejde
for at forbindelsen fra Sønderled til Ring 5 ikke etableres.
Fremtidig brug af Flønghjemmet:
Der er p.t. ingen der kender HTK´s planer med
7.e.6
Flønghjemmet. Der blev nævnt mulighed for specialskole.
Sagen følges tæt.
Henvendelse fra Reerslev-Stærkende Landsbylaug:
7.e.7 Formanden tager kontakt, med henblik på at finde
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Slut

Alle

Slut

Alle

sager som landsbyerne kan være fælles om.
Arrangement fælles med Fløng Klimaforening:
7.e.8 Afslået, da det ikke vil kunne profilere Lauget, men kun
være en udgift.
Udestående fra dagsordenen til møde nr.1:
De fleste punkter behandlet på dette møde.
Pkt. 22. Kulturelle aktiviteter, lokalt juletræ, ”Fløng
7.e.9
Rockfestival” m. v.
Lauget er p.t. ikke moden til disse arrangementer. Tages
op på et senere tidspunkt, når vi er veletableret.

8.0

Næste bestyrelsesmøde afholdes:16 -11-2010
Sted:____?__

Alle
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Fløng den 14-09-2010

________________________

_____________________

Flemming Andersen

Søren E. Sørensen

______________________________________
Helle Maj-Britt Christensen

________________________________
Tommy Rosenlind

______________________________________
Peter Schultz

_________________________________
Laurits Balle
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