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

16. april 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 52

19:00 – 21:30
Engvadgård

DELTAGERE:

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

AFBUD:

Jeanette og Lizzi

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

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskabet og medlemsstatus
Behandling af sager til beslutning
a. Trafikproblemer i Fløng Sogn
b. Agenda 21- Rådsmøder,
i. Næste møde 01/02-2018.
c. Deltagelse i Skovrådsmøde
i. Skovrådet. (Tommy)
ii. Fløngskoven
1. Skovens dag 2018
2. Skovens tilstand
d. Byfest i Fløng
i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy.
e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM
i. Næste møde tirsdag den 6. februar i Fløng Forsamlingshus, - (Vi er vært
denne gang).
ii. Møde med borgmesteren 14. marts 2018
f. ”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG”,
i. Status – orientering – erfaring
g. Generalforsamling 2018
h. Diverse
i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning.
ii. Facebook-gruppe
iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
iv. Fløng forsamlingshus
5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde
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#

1

2

Dagsordenpunkt

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

Ansvar
-lig

Lukket

Tommy

Lukket

Tommy

Status på regnskabet og medlemsstatus
Årsregnskab 2017 blev underskrevet af bestyrelsen. Aktuel
regnskabsstatus gennemgået, og vi har p.t. 158 medlemmer.
Vi sender mails ud om forlængelse af medlemskab op imod
generalforsamlingen.

4

Dead
-line

Opfølgning på referater
BM51 godkendt uden bemærkninger.

3

Status

Tommy
Lukket

Behandling af sager til beslutning
Trafikproblemer i Fløng Sogn

4.a

Søren blev valgt til Trafiksikkerhedsudvalget i HTK.
Der foretages lige en re-prioritering af planlagte
stisystemer/cykelstier i kommunen, da den forelagte anses
som uhensigtsmæssigt.

Lukket

Søren
/Tommy

Lukket

Søren

Åben

Tommy
/Søren

Agenda 21- Rådsmøder (se link i toppen af ”referater”)
4.b

Søren er valgt som suppleant for Landsbylaugenes
repræsentanter. Suppleanter kan fremover kun deltage på
møder hvis de bliver indkaldt som suppleant.
Deltagelse i Skovrådsmøder (se link i toppen af ”referater”)

4.c

i. Skovrådet. (Tommy)
Konstitueringsmøde afholdt. Tommy er repræsentant for
Landsbylaugene.
Skovrådet arbejder med projekt nord for Holbækmotorvejen
overfor Hakkemosen (det nye vandland).
ii. Fløngskoven
ii.1. Skovens dag 2018
Søren deltog i opstartsmøde i driftsbyen. Vi deltager igen i år
med en byg-en-båd stand.
Kommunen stiller telt op – vi skal lige sikre at vi også får et
bord/bænksæt, materialer og værktøj (Action: Tommy).
Vi indkøber æbler til uddeling, altså ikke slikposer denne
gang, da det er voldsom dyrt (Action: Tommy).
Plakat er udfærdiget af HTK – vi hænger nogle eksemplarer
op i institutioner og Rema (Action: Pia). Vi laver Facebook
opslag når vi nærmer os (Action: Tommy/Søren).
Søren, Brian, Anne Mette og Tommy deltager på dagen.
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ii.2. Skovens tilstand
Desværre lidt hærværk på shelter igen mv. Vi må foreslå
Driftbyen mere holdbare borde/bænke, fx marmor/sten.
Fortsat problem med Ridning rundtom skoven og løse hunde,
trods forbud – tages med på generalforsamlingen.
Der er fremkommet forslag om opstilling af Bi-stader i
skoven. Det kræve nok noget viden, og vi kan ikke i
bestyrelsen påtage os dette. Forslaget tages med på
generalforsamlingen, og hvis der er nogle der friske på at gå i
gang, hjælper vi gerne med kontakt til HTK Parkafdelingen.

4.d

4.e

Byfest i Fløng
i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy.
Datoen for 2018 bliver 9. juni – arbejdsgruppen er i fuld
gang.
Det blev besluttet at vi støtter byfesten med 5.000 kroner i
2018.
Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM
Der er afholdt møde med borgmesteren. Se vedlagte referat.

Åben

Tommy
/Søren

Åben

Søren
/Anne
Mette

i. Evaluering
Der mangler fortsat skraldespande (store) og borde/bænke
(Action: Tommy). Nogle besøgende har der været men ikke så
mange endnu, afventer måske lidt bedre vejr. Cirkus holdt lidt
tæt på legepladsen, bør måske flyttes på boldbanen næste år.
Generalforsamling 2018
Forsamlingshuset er booket. Der er projektor deroppe.
Vi forsøger at få fat i manden fra Vejdirektoratet som gæst,
der bl.a kan fortælle lidt om støjgener og foranstaltninger
med evt. støttemuligheder til husejere, og måske om vej 5 og
5,5. Max foredrag 15-20 min + spørgsmål. Tommy køber et
par flasker til gæsten, Brian laver aftale med gæst.
Kandidat til bestyrelsen i stedet for Kenth, Tommy prøver at
høre lidt rundt hos et par emner. På valg er Pia og Tommy der
begge genopstiller.
Søren laver beretning inkl. PowerPoint, Tommy laver
dagsorden, inkl.. forslag til vedtægtsændring vedr. prokura.
Vi tager punkt om hjertestarter med under eventuelt.
Diverse

Lukket

Søren/
Pia
/Tommy

Åben

Alle

i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før
beslutning.
Vi har intet hørt fortsat, vi lukker sagen.
ii. Facebook-gruppe
Fortsat fokus især på reklameopslag
iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien
Fortsat ikke noget nyt, klagesagerne er fortsat under behandling.
Måske har de opsættende virkning.

Åben

Alle

”IDRÆTSLANDSBYEN FLØNG” (VISION FLØNG)
4.f

4.g

4.h
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Vores høringssvar ser ikke ud til at være berettiget, fordi vi ikke
er direkte høringsberettiget. Tommy undersøger lige.
iv. Fløng forsamlingshus
Netop afholdt GF - lidt udskiftning i bestyrelsen på grund af
fraflytning.
Forpagtning er på plads, mangler lige lidt papirarbejde.
5

Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering

- Hjertestarter i østlige Fløng - tages med på GF
-Får på Møllebakken og ko-græsserlaug - tages med på GF
-Sct hans - Engvadgård, klubben forestår det i år med en lettere
udgave. Gerne brug for frivillige - tages også med på GF.
-Kvinden med sclerose på vores kv17 møde er så vidt vides fulgt
op fra kommunens side.
-Hvad er reglerne for indhegning af vores regnvandsbassiner, fx.
søen ved Fløngskoven - kunne beskytte fugle mod fx løse hunde?
Hvad med redningskrans? Tommy spørger driftsbyen ved
lejlighed.
-Lidt om planlagte vejprojekter, tages også med i beretningen til
GF
6

Tommy
/ Søren

Åben

Fastlæggelse af næste møde
Næste
bestyrelsesmøde
afholdes
16/5-2018
generalforsamlingen i Fløng Forsamlingshus.

efter

Alle

/17APRIL2018/referent: Tommy
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