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

10. juni 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 30

19.30 – 22:00
Fløngklubben

DELTAGERE:

Anne Mette, Kenth, Søren E, Leif, Jeanette og Tommy

AFBUD:

Pia, Brian, Lars

Dagsorden jf. forretningsorden:
1)
2)
3)
4)

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
a) Opfølgning at trafikproblemerne efter vejbesigtigelsen 2013.
b) Sammensætning at Trafiksikkerhedsudvalget 2014-2017.(Svar fra borgmesteren)
c) Kontakt til og evt. samarbejde med øvrige landsbylaug?
d) Deltagelse i Agendarådsmøder (Rådets sammensætning).(Mail fra Agendarådet,
Valggruppe)
e) Fjernvarme, Vest Fløng. (Svar fra HTF).
f) Fløngskoven
i. Orientering fra Skovudvalg
ii. Status på køb at træer (GTN)
g) Udvalg
h) Sankt Hans fest i Fløng.(Følges op, båltaler Tina Nedergård)
i) Vision Fløng, (Følges op)
5) Eventuelt
a) Generalforsamlingen 2014 - opfølgning
6) Fastlæggelse af næste møde

#

1

Dagsordenpunkt

Status

Tommy

Opfølgning på referater
Nr. 29 godkendt - referat fra GF tages med på næste møde.

3

Ansvar
-lig

Valg af referent
Tommy tager referat

2

Dead
-line

Lukket

Søren

Status på regnskabet og medlemsstatus
Underskud som følge af ingen opkrævning i år. 9 nye
medlemmer siden nytår. Gemmer p.t. 210 kroner som er
doneret fra medlemmer til fælles indkøb af træer - forventer
at indkøb sammen med Friluftsrådets tilskud på 2.000 stk

Tommy
Lukket
1
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træer.
4

Behandling af sager til beslutning
Opfølgning at trafikproblemerne efter vejbesigtigelsen 2013

4.a

Eneste punkt var en trafik måling i Marbjerg, vi giver lige HTK
en chance over sommeren til at offentliggøre resultatet før vi
rykker for svar

Tommy
Åben

Sammensætning at Trafiksikkerhedsudvalget 20142017. (Svar fra borgmesteren)
4.b

4.c

4.d

Vi følger op på borgmesterens brev og forsøger at kontakte de
øvrige 4 Laug i kommunen for et fællesmøde (Sengeløse,
Vridsløse, Reerslev, Baldersbrønde)

Søren
Åben

Kontakt til og evt. samarbejde med øvrige Landsbylaug?
Se punkt 4b.

Åben

Søren

Deltagelse i Agendarådsmøder (Rådets
sammensætning). (Mail fra Agendarådet, Valggruppe)
Vi prøver at få de øvrige Laug med her også jf. Henvendelsen
i punkt 4b. Søren deltager nu på torsdag som observatør.

Åben

Søren

Fjernvarme, Vest Fløng. (Svar fra HTF)
4.e

Vi følger op og holder vores dialog i kog via facebook med
vores politikere, der har vist interesse for sagen.
Vi har ikke fået svar fra Driftsbyen på solfangeranlæg og evt.
Påvirkning af planer for ”Trekronervejen”. Vi må lige afvente
svarfristen.

Alle
Åben

Tommy

Fløngskoven

4.f

4.g

i.
Orientering fra Skovudvalg
Fortsat udbygning af vores shelter, nu med bålplads og
bænke.
Ønske om naturlegeplads - skulle være meget dyr både i
indkøb og drift, men det er jo op til HTK at finde ud af dette
hvis vi blot fremkommer med ønskerne. Måske der er andre
muligheder for legemiljø i natur-omgivelser.
Vi har hørt om ønske om ekstra låge i hundeskoven samt en
bænk til hundeluftere.
Vi sammenfatter en lille ønskeseddel til HTK, Driftsbyen efter
sommerferien.
ii.
Status på køb at træer (GTN)
P.t. 11.849 købte træer, hertil kommer vores afventende
donation.

Tommy
Kenth

Åben

Udvalg
Ingen ændringer i vores udvalg.

Lukket

Sankt Hans fest i Fløng. (Følges op, båltaler Tina Nedergård).
4.h

Vi skal alene være tænd- og sluk vedrørende bålet. Vi er ikke
blevet bedt om at bidrage yderligere. Leif er primær på dette.
Vi må huske at foreslå at der indbydes til et egentligt Fløng

Åben

Leif
Søren
2
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Byfest udvalg med mulighed for at alle interesserede kan
bidrage. Der er flere med erfaring fra andre byfester.
Vision Fløng, (Følges op)
4.i

5

Vi venter budgetforhandlinger med byfornyelsespuljen i HTK,
før vi ved mere.

Åben

Søren
Jeanette

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Opfølgning Generalforsamlingen

5.a

5.b

5.b

6

Ikke rigtigt noget at bemærke, bortset fra at det er lidt
tydeligt at emnerne på GF er ret afgørende for deltagelsen.
Bogskab
Drøftede lidt bogskab, måske en placering ved Rema er
eneste mulighed - centralt og befærdet, men fortsat ikke
nogen til at passe det løbende. Anne Mette måske
interesseret, men der må være minimum en mere med til at
passe en skab dagligt. Først må det undersøges om der er
mulighed F.eks ved Rema.
Hastighedsdæmpning på vores veje
Trafikdebatten om hastigheden på andre veje end de
overordnede veje, er og bliver et primært anliggende for
grundejerforeningerne, evt kan vi bidrage hvis der bedes om
hjælp fra en grundejerforening, eller hvis der er områder der
ikke har en grundejerforening.

Lukket

Åben

Jeanette
Anne
Mette

Lukket

Fastlæggelse af næste møde
10. Sep. 2014 kl 19:30 Engvadgård

Alle

/10/JUN/2014/referent: Tommy

Bilag pkt. 3:

3
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Fløng den

/

-2014

Søren E. Sørensen, formand

Jeanette Ingemann, næstformand

Kenth Nelander

Lars Sommer

Leif Bentsen

Brian Faxholm

Anne Mette Elle

Tommy Rosenlind
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