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

1.november 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 49

19:00 – 21:00
Engvadgård

DELTAGERE:

Søren, Anne Mette, Brian, Kenth, Jeanette og Tommy

AFBUD:

Pia, Lizzi

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

b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.

5)
6)
#

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Trafiksikkerhedsudvalget, - der skal indstilles m/k fra landsbyerne efter
kommunevalget.
ii. Marbjerg, 2 – 1 vej.
Agenda 21- Rådsmøder
Deltagelse i Skovrådsmøde
i. Skovrådet. (Tommy)
ii. Fløngskoven
1. Skovens dag 2018
a. Planlægning?
2. Skovens tilstand
3. Skovens udvidelse
Byfest i Fløng
i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy.
Næste møde i SAMARBEJDSFORUM
i. Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i Høje-Taastrup, ref. Udsendt
ii. Landsbyklynger?
”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG”
Kommunevalg 2017
Diverse
i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning.
ii. Facebook-gruppe
iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
iv. Ældreboliger i Fløng
v. Fløng forsamlingshus
vi. Bus 116
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

Dagsordenpunkt

Status

Dead
-line

Ansvar
-lig
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1

2

Valg af referent
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere via
Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er.

Lukket

Tommy

Status på regnskabet og medlemsstatus
Regnskabsstatus gennemgået (se nedenfor) – og vi har p.t.
157 medlemmer.

4

Tommy

Opfølgning på referater
BM48 godkendt uden bemærkninger.

3

Lukket

Lukket

Tommy

Behandling af sager til beslutning
Trafikproblemer i Fløng Sogn

4.a

4.b

i. Trafiksikkerhedsudvalget, - der skal indstilles m/k fra
landsbyerne efter kommunevalget.
Ingen bemærkninger - afventer ny sammensætning.
Bylaugsforum har aftalt at indstille én kandidat, Søren, til
udvalget uanset krav om kønskvotering i udvalget. Se referat.
ii. Marbjerg, 2-i-1 vej
Fortsat ikke noget nyt, vi afventer foråret.

Åben

Søren
/Tommy

Lukket

Søren

Åben

Tommy
/Søren

Åben

Tommy
/Søren

Åben

Søren
/Anne
Mette

Agenda 21- Rådsmøder
Ikke noget nyt. Referater findes her – link.
Deltagelse i Skovrådsmøder

4.c

4.d

4.e

i. Skovrådet. (Tommy)
Lidt på bedring i forbindelse med budget 2018 – møde i
november 2017. Følg på HTK hjemmeside (link)
ii.1. Fløngskoven
ii.1.a. Skovens dag 2018 – Planlægning?
Vi deltager naturligvis igen, og afventer blot at HTK tager
initiativ. Vi skal lige passe lidt på budgettet.
ii.2. Skovens tilstand
Stadig i fin vækst. Desværre lidt hærværk på shelter mv.
Bemærkning til driftsbyen at shelters tag ikke er tæt - klager
fra nogle der har prøvet at overnatte deroppe i regnvejr.
ii.3. Skovens udvidelse
Ikke nogen muligheder p.t.
Byfest i Fløng
i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy.
Datoen for 2018 bliver 9. juni – planlægningen er i fuld gang.
Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM
i. Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i HøjeTaastrup, (Præstegårdsvej 3)
Jf. referatet (vedlagt på hjemmesiden), og så arbejdes der
videre med indbyrdes prioritering før forelæggelse overfor
kommunen.
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ii) Landsbyklynger?
Ikke relevant for os p.t.
”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG” (VISION FLØNG)
4.f

4.g

Indvielse den 3. november kl. 15-17 – starter ved gadekæret.
Vi medbringer RollUp og brochurer/visitkort. Taler m. bl.a
borgmesteren og Søren. Interview til Dagbladet af Søren.
Kommunevalg 2017

Åben

Søren/
Pia
/Tommy

Vælgermøde i Fløng den 13. november 2017 i Fløng
Forsamlinghus.
Skal vi se om vi kan få en ordfører evt professionel
- vi må lige må lige overveje om kender nogen - ellers skal
Tommy være ordfører.
Hvad skal vi servere:
Kaffe, øl og vand. Kaffeøer. Fuld sal. Tommy aftaler med Per.
Tidsplan - Tommy laver et udkast. Husk lokale kandidater.
Emner og oplæg
-- etik i HTK
-- Hvad er relevant for Fløng
-- fibernet / mobildækning
-- Forsamlingshuset
-- Fløng skole og udvidelser
-- offentlig transport - bus og tog/S-tog
-- trafikforhold og støjforhold
-- institutioner set i relation til befolkningsudskiftningen her i
Fløng
-- kulturen og idræt i Fløng
-- emner fra Facebook?
-- Søren lægger noget ud en uges tid før

Åben

Søren/
Tommy

Åben

Alle

Diverse

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

Stadig ikke noget nyt. Lidt polemik i Dagbladet om støjmålinger.
ii) Facebook-gruppe

Ikke de store problemer p.t. vi følger forsat op.
iii) Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
4.h

Vi afgav høringssvar - kopi vedlagt - vedrørende bekymringer om
støj. Grundejerforening har klaget til Naturstyrelsen.
iv) Ældreboliger i Fløng

Ikke noget nyt. Vi følger op på et senere tidspunkt.
v) Fløng forsamlingshus

Høringssvar afgivet - jf kopi.
vi) Bus 116

Taget af budgetbesparelser, nu tema i valget. Lidt fokus skal
måske sætte på stoppesteder eller mangel på samme.
5

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
Trafik:
-Lys på motorvejsbroen er besluttet - skal følges op.
-Ændring af rundkørsel er besluttet - skal følges op.

Åben

Tommy
/ Søren
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-Vi skal lige check op på kommunens vejplan med hensyn til
vores tidligere oplæg om veje i Fløng (Nørreled - Kallerupvej).
-Det er en sag for politiet at sikre at bilisterne ikke kører
overfor rødt lys.
Forslag til vedtægtsændring – se nedenfor:
-Gemmes til næste møde.
6

Fastlæggelse af næste møde
Julefrokostmøde 27/11-2017 kl 18:30 i forsamlingshuset.
Tommy booker med Per.

Alle

/03NOV2017/referent: Tommy
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Forslag til vedtægtsændring til GF 2018.
Tilføjelse til §7 med grønt således:
§ 7 Tegning og hæftelse: Landsbylauget forpligtes udadtil i overensstemmelse med
bestyrelsesbeslutning ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med
kassereren. En samlet bestyrelsen kan via særskilt skriftligt dokument, dog afgive prokura til
kassereren alene, således af denne kan varetage den daglige administration af bankforretninger
f.eks. via Netbank eller lignende. En sådan afgivet prokura kan tilbagekaldes skriftligt overfor
banken af blot ét af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmerne har ingen andel i Landsbylaugets
formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for Landsbylaugets gæld eller underskud. Optagelse
af gæld, udover hvad almindelig drift nødvendiggør i form af f.eks. leverandørkredit, kræver
vedtagelse på generalforsamling.
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/prokura
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