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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 33 

5. februar 2015 

18:30 – 22:00  

Fløng Forsamlingshus 

DELTAGERE: Anne Mette, Kenth, Søren E, Leif, Jeanette, Pia, Brian, Lars og Tommy 

AFBUD: Ingen 

 

Dagsorden jf. forretningsorden:  

 

 

1. Valg af referent 

2. Opfølgning på referater 

3. Status på regnskabet og medlemsstatus 

4. Behandling af sager til beslutning 

a. Trafikproblemer i Fløng 

i. Hastighed på Vesterled 

ii. Lys på motorvejsbroen 

b. Deltagelse i Agendarådsmøder (Lars) 

i. Orientering fra Lars 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde (Lars) 

i. Fløngskoven 

1. Orientering fra Skovudvalg 

2. HTK´s forventninger til Landsbylauget (Besvarelse skal udarbejdes) 

3. Status på køb at træer (GTN) 

4. Shelter tilstand, hvor er borde og bænke? 

5. Skovens dag 2015 

d. Fjernvarme, Vest Fløng. 

i. Ujævne veje 

e. Byfest i Fløng 

i. Ref. fra Byfestmøde 

ii. Organisation 

iii. Forsikringsforhold (Bestyrelsens ansvar) 

f. Samarbejdsform møde 18. Marts 2015 

g. Ankerpersoner og udvalg 

h. Diverse 

i. Sankt Hans fest i Fløng 2014/2015 

ii. Vision Fløng, projektet udskudt. 

iii. Skydebane støjgener (Et medlem ønsker vi går mere aktivt ind i denne sag, 

skal vi det?) 

iv. Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, kl. 11.00 – 16.00 

v. Facebook gruppe - debattone og indhold 

vi. Grundejerforening idrætsbrev 

5. Eventuelt 

6. Fastlæggelse af næste møde 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere nævnt 

via Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er. 
  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    

 

Generalforsamling godkendt og BM32 godkendt 

Forretningsordnen tilrettes og behandles på et senere 
bestyrelsesmøde. Action Tommy 

Åben 

 Søren 

/Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 

Årsafslutning for 2014 foretaget. Året endte med et 

underskud på 5.676 kr. og en egenkapital på 10.507 kr. og vi 
havde 145 medlemmer ved året udgang.  

Revision udestår – vi skal have fat i suppleanten, da revisor er 

fraflyttet Fløng.  

Gemmer p.t. 210 kroner som er doneret fra medlemmer til 

fælles indkøb af træer - forventer at indkøb sammen med 
Friluftsrådet tilskud på 2.000 stk. træer. 

Lukket 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng    

i) Hastighed på Vesterled 

Vi sender en formel henvendelse til driftsbyen om at sagen 

(genetablering af 60 km/t på Vesterled mod Hovedgaden) 

skal med på vejsyn. Action: Søren 

ii) Lys på motorvejsbroen 

Også henvendelse til vejsyn vedr. trafiksituationen omkring 
broen, bl.a. lys og blå cykelbaner. Action: Søren 

 

 

Åben 

 

 

Åben 

 Søren 

4.b 

Deltagelse i Agendarådsmøder     

i) Orientering fra Lars 

Vi deltog ikke på seneste møde, og referat ikke udsendt 

endnu.  

link på HTK.dk 

Fast 

 Lars 

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøde    

i) Fløngskoven 

1) Orientering fra Skovudvalg 

Ingen bemærkninger 

2) Status på køb af træer 

Status på folkeskoven.dk ikke opdateret med de kendte sidste 

indkøb, Siemens julegaver og tilskud fra Friluftsrådet. Status 

er formodentligt hermed at målet på 17.000 træer er nået. 

3) Shelter tilstand, hvor er borde og bænke?  

Fast 

 

 

 

 

 

 

 Tommy 

/Kenth 

 

 

 

 

 

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21/Dagsorden-og-referater.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Borde og bænke er hentet ind for vinteren af HTK. 

4) Skovens dag 2015 

Den 10/5 - vi laver en fælles gåtur kl. 14:00 for alle 

interesserede, måske med et æble/flødebolle, men ikke kaffe 

mv. Alene annoncering via FB. Husk opdatering på 

Skovensdag-hjemmesiden. Action Tommy 

ii) HTK’s forventninger til Landsbylauget (Besvarelse skal 

udarbejdes)     

Vi sender en officiel indsigelse til Rådet vedr. påstanden i 

seneste referat om at der er etableret en egentligt "Skovlaug" 

for Fløngskoven. Det er ikke korrekt, vi har alene indvilget i at 

være formidler og koordinator for henvendelse til HTK. Action 

Søren. 

Ref. fra Skovrådsmøde - link på HTK.dk 

 

 

 

Åben 

 

 

 

 

 

Åben 

 

 

Tommy 

 

 

 

 

 

Søren 

/Lars 

  

4.d 

Fjernvarme, Vest Fløng.    

i) Ujævne veje 

Generelt går det et år før vejbelægninger færdiggøres når der 

har været gravearbejde. 

Lukket 
 Søren 

/Tommy 

4.e 

Byfest i Fløng    

i) Referat fra Byfestmøde 

Projektoplæg under udarbejdelse. Dernæst skal der indkaldes 

til møde i interesse gruppen. Der er kommet nogle 

tilbagemeldinger med forslag til aktiviteter. 

ii) Organisation 

På næste møde skal der etableres en egentlig byfest 

bestyrelse. Der var enighed om at det ikke skulle ligge direkte 

i Landsbylauget. 

iii) Forsikringsforhold 

Dette er en del af selve byfest-bestyrelsens opgave. 

Åben 

 Tommy 

/Søren 

 

4.f 

Bylaugenes samarbejdsforum møde 18. marts 2015    

Indkalde til møde hvor vi alle samme kommer med vores 

prioriteringslister og i fællesskab laver en samlet list som 

oplæg til HTK inden budgetforhandlingerne. I indeværende 

budgetår har Reerslev deres lys på cykelstien på agendaen. 

Action Søren. 

Åben 

 Søren 

/Tommy 

/Lars 

4.g 

Ankerpersoner og udvalg    

Trafikudvalg – Søren tilføjes, Samarbejdsforum oprettes med 

Lars, Tommy og Søren. Ellers uændrede udvalg. 
Lukket  Alle 

4.h 

Diverse    

      i)   Sankt Hans fest i Fløng 2014/2015 

Møde den 18/2 18:30 i cafeen, hvor Leif, Brian og Jeanette 

deltager fra LL samt Pia som repræsentant for klubben. Der er 

behov for at få lavet lidt forventningsafstemning og nogle 

klare detaljerede aftaler parterne imellem, herunder 

retningslinjer for regnskab og udgifter. 

     ii)   Vision Fløng, projektet udskudt. 

HTK har sat projektet på dagsorden i 2017, men der foregår 

lidt indledende øvelser vedr. fondsansøgninger og indhentning 

af råd og vejledning. HTK arbejder med projektering og 

borgerinddragelsen. 

    iii)   Skydebane støjgener, (Et medlem ønsker vi går mere 

aktivt ind i denne sag, skal vi det?) 

Åben 

 Jeanette 

/Leif 

/Brian 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Vi retter henvendelse til HTK om at vi ønsker at følge sagen 

og ønsker at få indsigt i såvel endelig beslutning og 

beslutningsgrundlaget når denne foreligger. Action Søren. 

    iv)   Fløng Messe i Forsamlingshuset den 1. marts 2015, kl. 

11.00 – 16.00 

Lokale erhvervsdrivende udstiller og/eller fortæller om deres 

produkt/service. Vi overvejer om vi skal komme forbi og 

uddele lidt visitkort - Leif, Lars og Brian kan evt., dele vagten 

- hvis andre kommer forbi, så er det ok at ændre. Action Lars. 

     v)   Facebook gruppe - debattone og indhold 

Ikke noget der har taget overhånd, men vi må holde øje med 

det. Reklamer slettes ufortrødent. 

    vi)   Grundejerforening idrætsbrev 

Aktivitet i Øst Fløng - f.eks. fitness anlæg. Evt. noget 

aktiviteter for børn ved cirkuspladsen ved Møllebakken. Evt. 

kan der etableres petanque bane eller andre faciliteter på 

arealet ved Bækstien eller noget ved Fløngskoven. Parcours 

bane med underlag ved gadekæret og Engvadgård klubben. 

Action Tommy, der sender svarbrev til HTK. 

Søren 

 

 

 

Leif 

/Lars 

/Brian 

 

 

 

 

Tommy 

 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 
Postkassen ved Bavneåsen er nu væk. Det har vi ikke hørt 

noget om.  
Lukket   

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 25. marts kl. 19:30 i Flønghytten / kælderen.   Alle 

 
/11/FEBRUAR/2015/referent: Tommy  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Bilag pkt. 3:  

 

 

 
 


