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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 46 

                 6. marts 2017 

19:00 – 21:30  

Flønghytten 

DELTAGERE: Søren, Anne Mette, Brian, Kenth, Pia og Tommy 

AFBUD: Lars og Jeanette 

 

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 Sogn 

i. Trafiksikkerhedsudvalget møde den 30. marts 2017 

ii. HTK vejbesigtigelse 2017 afholdes 21. april (emner senest 10 marts) 

iii. Marbjerg, Landsbylauget inddrages. Møde med Vejchefen – og Marbjerg folk. 

iv. Rundkørsel Sønderled/Vesterled. 

b. Agenda 21- Rådsmøder, Møde 26. januar 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

i. Skovrådet. (Tommy) 

ii. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2017 

a. Planlægning 16. februar 

b. Hvem er interesseret i at hjælpe på dagen,  

c. Hvor mange slikposer havde vi med sidste år - aftale indgås med Rema 

og god pris. 

d. Ideer til sponsor-gaver - gavekort Fløng Pizza, Røde Hus, kurv Rema .. 

2. Skovens tilstand 

3. Skovens udvidelse 

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelserne er i gang, orientering Tommy. 

e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM 

i. tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG Forsamlingshus, (Baldersbrønde er vært).Ref. på 

hjemmeside blog. 

f. VISION Fløng, Status 

g. Diverse 

i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning. 

ii. Facebook-gruppe 

iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

iv. Ældreboliger i Fløng 

v. Kærstien 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

vi. Forslag til forbedring i Fløng: Ved svømmehallen? 

vii. Fastsætte dato for generalforsamling 2017 

5. Eventuelt 

6. Fastlæggelse af næste møde 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere via 

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

     

2 Opfølgning på referater    

 BM45 godkendt uden bemærkninger. Lukket  Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 

Underskrifter på diverse bankpapirer i forbindelse med lov om 

hvidvaskning. 

Vi bør overveje vedtægtsændringer for tegningsregler, så vi 
kan få en ”privat” adgang til Netbanken.  

110 medlemmer. Status på regnskabet : Årsregnskab 
gennemgået og klar til revision 

Åben 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

i. Trafiksikkerhedsudvalget møde den 30. marts 2017 

Behandler emner der er kommet ind jf vejbesigtigelsen  

ii. HTK vejbesigtigelse 2017 afholdes 21. april (emner senest 

10 marts) 

Vi har lys over motorvejsbroen, for høj hastighed igennem 

rundkørslen når man kommer fra syd, behov for nyt asfalt på 
Bækstien samt emnerne fra landsbyforum. 

iii. Marbjerg, Landsbylauget inddrages, møde med Vejchefen 
– og Marbjerg folk. 

Konstruktivt møde, hvor der arbejdes videre fra kommunens 

side med forslaget om 2-1 vej med små ændringer.  

iv. Rundkørsel Sønderled/Vesterled. 

Se ovenfor 

Åben  Søren 

/Lars 

/Tommy 

4.b 

Deltagelse i Agendarådsmøder    

Møde den 26. januar 2017 – ikke noget relevant for Fløng og 

omegn. Referater findes her – link.  

Lukket  Søren  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

i. Skovrådet. (Tommy) Åben  Tommy 

/Søren 

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21.aspx
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Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Se evt. referat (link) – Skovrådet havde møde ultimo februar 

og det blev besluttet at forsætte arbejdet med at få 

kommunen lidt til lommerne til skovrejsning. 

ii.1. Fløngskoven 

ii.1.a. Skovens dag 2017 

På møde d. 16. februar i Driftsbyen gav Søren og Tommy 

tilsagn om at vi igen i år deltager aktivt i Skoven Dag den 7. 
maj 2017 kl. 8-15 (åben 10-14) Se referat som bilag.   

ii.1.b. Hvem er interesseret i at hjælpe på dagen?  

Kenth, Anne Mette, Brian, Søren, Tommy  

ii.1.c. Hvor mange slikposer havde vi med sidste år - aftale 

indgås med Rema og god pris. 

300 stk. + æbler. Husk at der skal være betinget udlevering – 

en eller anden opgave udført.  

ii.1.d. Ideer til sponsor-gaver - gavekort Fløng Pizza, Røde 

Hus, kurv Rema 

Tommy løber lidt rundt – men bidrage/input modtages gerne.  

ii.2. Skovens tilstand 

Plejeplan er under udarbejdelse, vi får info fra Parkafdelingen. 

Vi spørger lige om det kan laves et tag-et-træ-med-hjem   

ii.3. Skovens udvidelse 

Intet nyt – ligger nok også nok lidt tungt de næste par år. 

4.d 

Byfest i Fløng    

Ikke så meget nyt, tilladelse fra HTK er på plads og processen 

er i gang i Byfestgruppen bl.a. med booking af musik. Lidt 

udestående med dagsprogrammet på scenen. Næste 
byfestmøde er den 18. april 2017 kl. 19 i Cafeen.  

Åben  Tommy 

/Søren 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

i. Møde afholdt tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG 

Forsamlingshus, (Baldersbrønde er vært) – Søren og Anne 
Mette deltog.  

Referat findes på vores blog (link) 

Åben  Søren 

/Anne 
Mette 

4.f 

VISION Fløng - status    

Sagen ligger hos Høje-Taastrup kommune.   Åben  Søren/ 

Jeanette 

4.g 

Diverse    

i.    Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Afventer fortsat naboorientering - intet nyt 

ii.    Facebook-gruppe 

Vær opmærksom på reklamer – og irrelevant indlæg.  

iii.    Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

Fortsat dialog om diverse støjberegninger mellem GF 

Bækhusene og HTK. Vi skal være opmærksom på officielle 

høringsfrist - Tommy checker - så vi som høringsberettiget i 

Landsbylauget kan komme ind over og gentage alle de gode 

argumenter og indsigelser mod undersøgelser.   

iv. Ældreboliger i Fløng 

Åben  Alle 

http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
//blog.floenglaug.dk/#post77
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Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Der er ikke nogen realitetsplaner endnu. Vi afventer evt. 
Henvendelse fra HTK hvis det bliver aktuelt.   

v. Kærstien.  

Skulle være Bækstien – se ovenfor under vejbesigtigelse. 

vi. Forslag til forbedring i Fløng: Ved svømmehallen. 

Tommy følger op på mail.  

vii. Fastsætte dato for generalforsamling 2017 

Fastsætte til onsdag den 31.maj 2017 19-21 + efterfølgende 

Best.møde. / Søren booker lokale. På valg Søren som formand 

- genopstiller, Jeanette - ? , Lars - ? , Brian genopstiller, 

revisor - ? og revisorsuppleant - ?. /Tommy følger op på evt. 

genopstillinger og laver sammen med Søren indkaldelser og 
powerpoint.  

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 

a. Ny Hundeskov v/Bakkevej - møde torsdag kl. 17.  

Tommy prøver at få tid til at møde op.  

b. Får Møllebakken. 

Der kommer også får ud i år, aftale er lavet med Dyregården.  

c. Beskæring af Møllebakken.  

Driftsbyen har beskåret beplantningen og vil se henover året 
om der skal gøres mere.  

d. GF forsamlingshusets brugerbestyrelse den 9/5-2017 kl. 
19:00 - offentlig adgang.  

Anne Mette holder øje med dagsordenen og ser om vi skal 
møde op. Der findes vist hjemmeside med referater.  

e. Hvordan får vi flere medlemmer. 

Starte værdidebat om Landsbylauget - startes op på FB. Hvad 

betyder vi for FLØNG. Evt. emne til vores GF – samt teaser på 

FB over hvad vi er til for og hvorfor vi bør støttes – evt. hvad 
hvis vi nu ikke var her.  

f. Hund-i-snor på stier og skoven.  

Tommy tager det med i næste henvendelse til driftsbyen.  

g. Refleksveste til skoleeleverne der cykler.  

Kan man lave sponsortryk - hvad koster det. Pia kigger lidt på 
det. 

h. Landsbyklynger 

Giv gerne tilbagemelding om det er noget vi skal gå videre 

med, så Søren kan gå videre med det til samarbejdsforum. 
Links til bilag på hjemmesiden.  

Åben 

 Tommy 

/Søren 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 Onsdag den 31. maj 2017 – efter generalforsamlingen.    Alle 

 
/06MAR2017/referent: Tommy  

 

 

tel:2017%2019-21

