Generalforsamling 9. maj 2019
Formandens beretning for 2018-2019
Generalforsamling 2018:
Generalforsamling 2018 blev holdt den 16. maj. - 2018/2019 har været et
relativt travlt år med mange aktiviteter i foreningen. Vi har holdt 6 ordinære
bestyrelsesmøder, og ét ekstraordinært møde. Vi har vi deltaget i en del møder
med Høje-Taastrup Kommune, samt møder med flere lokale foreninger og ikke
mindst møder med andre landsby-/bylaug i det velfungerende
”samarbejdsforum”. Derudover har vi deltaget i en del planlægningsmøder i f.
m. ”Byfesten i Fløng”, og som noget nyt har vi været arrangør af Skovens Dag i
Fløngskoven.
Høje-Taastrup Kommune:
Søren E. Sørensen, Landsbylauget-Fløng Sogn er fortsat suppleant i Agenda 21
rådet, men rådet ønsker ikke suppleanter med til møderne. Derfor ingen
deltagelse i årets løb, men vi holder os orienteret via referater.
Tommy Rosenlind, Landsbylauget-Fløng Sogn, deltager dog i Skovrådet.
Den planlagte bynære skov nord og øst for Fløng er dog udskudt på ubestemt
tid.
Landsbylauget har i øvrigt et fortrinligt samarbejde med HTK’s Driftsby om
tilsyn og udvikling af Fløngskoven.
Sammen med de øvrige Landsbylaug er der afholdt møde med Borgmesteren,
og administrationen.
Mødet fandt sted den 6. marts 2019, og drejede sig hovedsageligt om
trafiksikkerhed i de forskellige landsbyer, - herunder 2-1 vej i Marbjerg,
evaluering af rundkørsel ved Vesterled/Sønderled, lys på motorvejsbroen samt
status og orientering vedr. forundersøgelse og projektering af Ring 5 (5½) Syd.
Samarbejdsforum:
Vort samarbejde med de øvrige landsbyer fungerer fint, og der har været
afholdt to møder, (den 18. september 2018 i Sengeløse og den 5. februar 2019
i Reerslev).
På møderne orienteres om de forskellige arrangementer og udfordringer som
bylaugene har, samt prioritering af trafiksikkerhedsforbedringer som skal
meddeles HTK ved det årlige møde med Borgmesteren, eller fremsendes som
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anmodning til den årlige ”vejbesigtigelse”. Referater fra disse møder kan ses på
vor hjemmeide.
Landsbyerne har dog forskellige interesser vedr. projektet om Ring 5 (5½) Syd.
Bus 116:
Den 25. maj 2018 sendte Landsbylauget et brev til HTK, hvor vi protesterede
mod en omlægning af busruten for 116, der ville åbne for en gennemkørsel af
Soderupvej ved forsamlingshuset. Denne ruteomlægning blev dog ikke til
noget.
Den nye køreplan medfører dog at Marbjerg ikke fremover bliver betjent af
busser, og at en ny rute 115 etableres – modsat retning af 116.
Byfest i Fløng:
Den 9. juni 2018 blev den 4. byfest afholdt i Fløng. Vejret var fint, og der blev
gået til den på alle aktiviteterne.
Fra evalueringen blev det dog klart at der stadig er et problem med catering, de lukker for tidligt, ikke nok forskellige udbud. Noget høje priser.
Sammenfald med en del andre arrangementer - koordinering skal nok ske med
de andre.
Spejderne var lidt kede af at være gemt lidt væk bag boderne
Jeg finder her grund til at takke de mange frivillige og foreninger, samt de
lokale erhvervsdrivende som ydede en fantastisk indsats og støtte til denne
fest. Ligeledes vil jeg takke HTK for at udlåne arealet, og for at give tilladelse til
festen.
Festen i år bliver den 22. juni, og varer til kl. 20.00, og bliver med et andet
koncept, der inkluderer flere foreninger i 2640, Navn ændres til Forenings- og

Byfest og finder sted på sportspladsen nord-vest for skolen.
Fløngskoven:
Igen i år havde HTK planlagt at afholde et familiearrangement på Skovens Dag i
maj 2019 i Fløngskoven.
Men den 12. februar fik vi den triste meddelelse at HTK ikke fremover vil
afholde skovens dag, da man nationalt ikke mere understøtter denne dag. I
stedet vil HTK, på opfordring fra Agenda rådet og med accept af Teknisk
Udvalg, afholde Naturens dag i Hakkemosen d. 8. september 2019.
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Det var vi naturligvis kede af, og meddelte HTK at vi ikke kunne støtte
arrangement i Hakkemosen, men at vi ville forsøge selv at arrangere et mindre
omfattende arrangement i Fløngskoven.
Dette arrangement blev herefter en realitet, efter at have konsulteret og
mødtes med de tidligere medarrangører at Skovens Dag.
Vi havde herefter den glæde at flere af de tidligere foreninger og klubber deltog
i Landsbylaugets arrangement, der fandt sted den 5. maj i tidsrummet kl.
11:00 - 14:00.
Fløngskoven trives i det store og hele godt.
Parkchefen siger at træerne nok skal overleve, samt at det nu er tid til lidt
udtynding i træerne.
I forbindelse med kraftig storm, måtte enkelte træer dog bukke under.
Der er set både harer, fasaner og agerhøns og rådyr.
Den indhegnede Hundeskov, hvor hunde må slippes løs, er en succes – skoven
frekventeres daglig af mange mennesker med deres trofaste kæledyr. Senest
har vi igen fået køer i skoven.
Lidt malurt i bægeret er der dog, idet det kniber med at overholde forbuddet for
ridning og løse hunde i skoven.
Møllebakken:
Ved Landsbylaugets mellemkomst – er det igen i år lykkedes at få udsat får –
og lam - på Møllebakken, til stor glæde for børnene i området.
Tommy fører tilsyn, og sørger for at dyrene har det godt.
Også det traditionsrige besøg af cirkus ARLI blev der igen i år plads til ved Den
grønne Plads på Møllebakken.
Rema 1000:
I årets løb har vi fået en ny købmand i Rema 1000 i Fløng. Landsbylauget har
indledt et samarbejde med den nye købmand, der gerne vil støtte lauget i ifm.
Skovens Dag og Forenings og Byfesten aktiviteterne. Det siger vi naturligvis tak
for.
Fløng Forsamlingshus:
Fløng Forsamlingshus har i årets løb fået ny forpagter, hvilket har bevirket at
der nu igen er livlig aktivitet i huset.
Ikke kun generalforsamlinger og familiesammenkomster, men også en del
arrangementer så som foredrag, fortællinger, vinsmagning m.m. er der blevet
plads til i huset.
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Facebook:
Landsbylaugets facebook-gruppe er i årets løb er vokset fra 1953 medlemmer
til i dag 2182 medlemmer. Vi ser så også gerne at disse fb-gruppe medlemmer
bliver fuldgyldige betalende medlemmer af Landsbylauget.
Generelt er indslagene i gruppen holdt i en god tone – kun enkelte gange har
administrator været nødt til at slette upassende indslag eller kommentarer.
I gruppen ønsker vi dog ikke køb og salg, samt direkte reklamer for
virksomheder, der kun har til formål at promovere disse virksomheders
produkter, - men tolererer dog informationer om arrangementer i lokalområdet,
og nævner gerne sponsorer der støtter arrangementer hvor Landsbylauget
deltager.
Tak:
Som formand vil jeg hermed sige stor tak til alle der støtter op om foreningen.
Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde og engagement i det forløbende
år. Og sidst en stor tak de lokale foreninger, Høje-Taastrup kommune og de
lokale erhvervsdrivende der støtter op om Landsbylauget og foreningens
arrangementer.
Søren E. Sørensen, Formand
9. maj 2019
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