Løndsbylauget
Sodentp

- Fløng Sogn

- Marbjerg -

Ny Fløng

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 9

- Fløng

DATO: 27. september 207L

DELTAGERE: Flemming, Tommy, feanette, Søren E.
Afbud: Søren V., Laurits
Dagsorden:
Dato: Tirsdagd.27. september 2011, Tidspunkt 19.30 t121.30, Sted: Hos Engvadgård

1. Valg af referent
2. Opfølgning på referater
3. Statuspå regnskabet
4. Medlemsstatus
5. Formandenorienterer
6. Øvrige orienterer
7. Eventuelt - herunder evt. gæsters orientering
8. Fastlæggelse af næste møde
Aktivitet/ Emner
1.0
1.1

2.0

2.7

Status

Vale af referent:
Tommy

Aktivitet

Bestyrelses-

deadline

ansvarliq

Tommv

Opfølgning på sidste referat:
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 blev godkendt.
Undersøgelse af prisen på et betalingsmodul til hjemmesiden
viser at det er relativt dyrt (min. 150,- månedligt + ca. 1.5,- pr.

ok

Søren E

ok

Tommy

ok

Tommy

ok

Flemmine

betaline)

3.0
3.1

Status på resnskab:
Regnskabet opdateret

sodt

18.000

til og med d.d. udvisende

en formue på

kroner

4.0

Medlemsstatus:
Opdateret til d.d. p.t.96 medlemmer der har betalt for 2011-

4.1

Venlig "rykke{'ud til de medlemmer der endnu ikke har
fornyet medlemskabet udsendt den 25. ds.

5.0

Forrnanden orienterer:

5.1

Intet at bemærke.

201,3.
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6.0
6.1

7-O

- Fløng Sogn

- Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Øvnse orienterer:
Mail til HTK vedr. spærring af Soderup Cykelstien med
iordbunker - endnu ikke noset svar.

Tommy

ok

Eventuelt - herunder evt. sæsters orienterine:
Behandling af høringssvar til HTK vedr. Budgetoplæg 2072-15.
Følgende argumentation bør indgå i svaret, som Flemming laver
udkast til.

Gæster

Færdigt høringssvar tilsendes såvel HTK på officiel adresse samt
samtlige byrådsmedlemmer særskilt.
Besparelser på pasningsområdet (305-01-, -02, -03, 525-048)

Forringelser i åbningstider vil påvirke borgerne negativt i
relation til sammenhæng i dagligdagen - langt hovedparten
arbejder IKKE i kommunen, men pendler.
Indførelse af tvungne lukkeuger er på ingen måde i
overensstemmelse med liberal borgerlig politik.
Beskæringen af nuværende normering ses ikke at være muligt
inden for gældende lovgivning, der foreskriver en egenbetaling
på max.30%.
Lukning øf offrntlig adgang til Fløng Bibliotek (332-01.8)
Forringelser i serviceniveauet bør ikke finde sted, altemativ bør
det overvejes at bibeholde en begrænset offentlig åbningstid i
skolebibliotekets åbningstid, særligt af hensyn til de ældre

borger i området.
7.7

ok

N"j

Alle

BortføId af støtte tilTirsdagstræf (362-02)
Tirsdagstræf er eneste regelmæssige kulturtilbud i Fløng

området, særligt til gavn for vores ældre borgere, da det ligger
lokalområdet.
Beskæringer

i

i Vintertjenesten (3)

Nedprioriteringer må ikke finde sted på området
hovedfærdselsesveje, da disse har vital betydning for borgernes
muligheder for at passe arbejdet.
Det må forventes af prisen for den kommunale Vejordning
reduceres tilsvarende den reducerede service ved en

nedprioritering.
Der skal udtrykke betænkeligheder med hensyn til bl.a.
renovatiory set i lyset af seneste vinters oplevelser.
Busruter, bus 1.L6 (23L-01.)

Forringelse af køreplan for Bus 1,'L6bør ikke finde sted, da denne
rute i forvejen kører efter en stærkt forringet nød-køreplan.
De offentlige transportmuligheder i Fløngområdet bør ikke
forringes, da det er eneste mulighed mange af de ældre beboere
reelt har for at komme ud af Fløng, også set i lyset af risikoen for
lukning af nuværende servicetilbud i lokalområdet.
2
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Generelle bemærkning i høringsvaret om at budgetreduktioner
bør fordeles efter budgetområdets generelle andel, en opfattelse
af en yderligere skæv fordeling af indtægter / udgifter for
borgeme i vestlige udkant af kommunen samt oplevelsen af et
generelt ikke-eksisterende serviceniveau i Fløngområde! set i
forhold til tilbud/investeringer i resten af kommunen (primært
selve Taastrup). Endelig bør der fokuseres på administrative
besparelser, evt. sammenlægning af ressort områder med særligt
henblik på besparelse på ledelsesniveau.

8.0

Næste møde aftalt til fredag den71/1'1.2011 kl. ??
(Søren E. vender tilbage med tid og sted).

Flemming Andersen

i

??

Alle

Søren E. Sørensen

Tommy Rosenlind

-1 Laurits Balle
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