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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 50 

          27.november 2017 

18:30 – 21:00  

Fløng Forsamlingshus 

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

AFBUD:  

 

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 

b. Agenda 21- Rådsmøder 

i. Næste møde 30/11-2017 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

i. Skovrådet. (Tommy) 

ii. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2018 

a. Planlægning? 

2. Skovens tilstand 

3. Skovens udvidelse 

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy. 

e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM 

i. Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i Høje-Taastrup, ref. Udsendt 

f. ”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG” 

i. Indvielse 3. november 2017 

g. Kommunevalg 2017 – Vælgermøde den 13. november 2017 

i. Evaluering 

h. Legeplads i Marbjerg 

i. Hvordan kan vi støtte 

i. 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 

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 via 

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

     

2 Opfølgning på referater    

 BM49 godkendt uden bemærkninger. Lukket  Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 
Regnskabsstatus gennemgået (se nedenfor) – og vi har p.t. 

158 medlemmer.  
Lukket 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

Ingen bemærkninger  Lukket  Søren 

/Tommy 

4.b 

Agenda 21- Rådsmøder    

i. Næste møde 30/11-2017 

Søren deltager – konstitueringsmøde efter valget 2017 

Referater findes her – link.  

Lukket  Søren  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

i. Skovrådet. (Tommy) 

Møde i dag – indstilling af kandidater via Agena21 rådet. 

Afventer dette. 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   

Desværre lidt hærværk på shelter igen mv.   

ii.3. Skovens udvidelse 

Ikke nogen muligheder p.t.   

Åben  Tommy 

/Søren 

4.d 

Byfest i Fløng    

i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy. 

Datoen for 2018 bliver 9. juni – planlægningen er i fuld gang.  
Åben  Tommy 

/Søren 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

i. Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i Høje-

Taastrup, (Præstegårdsvej 3) 

Møde med borgmesteren aftalt til 14. marts 2018 

Åben  Søren 

/Anne 

Mette 

4.f ”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG” (VISION FLØNG)    

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21.aspx
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

i. Evaluering 

Indvielse den 3. november 2017 var et rigtigt godt 

arrangement.  

Lukket  Søren/ 

Pia 

/Tommy 

4.g 

Kommunevalg 2017    

i. Evaluering 

Godt gennemført og meget pænt fremmøde (ca 130), selv om 

vi faktisk kun have lagt det på Facebook og en plakat i Rema. 

Overveje at samle spørgsmål sammen før politikerne får lov 

at svare. Evt. mere styret emneopdeling. 

Pladsopstilling skal nok være som biografrækker, så der er 

plads til alle i salen næste gang.  

Lukket  Søren/ 

Tommy 

4.h 

Legeplads i Marbjerg    

i) Hvordan kan vi støtte. 

Vi må se hvordan vi kan hjælpe, hvis der er ønske om dette. Vi 

følger sagen. 

Åben  Alle 

4.i 

Diverse    

i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Stadig ikke noget nyt. 
ii) Facebook-gruppe 

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

Fortsat gang i klagebehandlingen. Ikke nogle afgørelser endnu.  
iv) Ældreboliger i Fløng 

Vi følger op ved lejlighed, der er flere der giver udtryk for behov 

herude. 
v) Fløng forsamlingshus 

Budgetforslag forkastet. 
vi) Bus 116 

Holde fast i de næsten-løfter vi fik bl.a. med hensyn til 

stoppesteder og ikke mindst den fortsatte drift. Samt muligheden 

for at få forbindelse til Trekroner. 

Åben  Alle 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 

Julearrangement 

Der var enighed om at vi i 2018 skal stå for et 

julearrangement, men julemand, træ og klippeklistre.  

Forslag til vedtægtsændring – se nedenfor:  

-Gemmes til næste møde. 

Åben 

 Tommy 

/ Søren 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    

 Afholdes den 31. januar 2018 kl. 18.30 i Flønghytten.   Alle 

 
/01DEC2017/referent: Tommy  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

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

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

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 bestyrelse 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 

 

 
 
 
 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/prokura

