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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 62 

         10. december 2019 

19:00 – 21:30  

Fløng Forsamlingshus 

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

AFBUD: Rene  

 

Dagsorden:  

 
1. Valg af referent 

2. Opfølgning på referater 

3. Status på regnskab og medlemmer 

4. Behandling af sager til beslutning 

a. Trafikproblemer i Fløng Sogn 

i. Generelt 

b. Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke deltage) 

i. Ref. af møde 29/11-2019 

c. Skovrådet (Tommy er medlem) 

d. Fløngskoven 

i. Skovens Dag 2020 

1. HTK Driftsbyen med? 

ii. Skovens tilstand 

e. Byfest i Fløng 

i. Byfest 2020 – orientering v/Tommy 

f. Busdrift 116 + ny linje Trekroner 

g. Hjertestarter i Østfløng 

5. Diverse 

a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning 

b. Facebookgruppen 

c. Ældreboliger i Fløng 

d. Veteranbane-klubben 

e. Sct. Hans 2020 – hjælp til Engvadgård 

6. Eventuelt 

7. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 Tommy tager referat. Lukket  Tommy 

     

2 Opfølgning på referater    
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 Referat fra sidste møde blev godkendt åben  alle 

     

3 Status på regnskab og medlemmer    

 Status afgivet. åben  Tommy 

     

4a Trafikproblemer i Fløng Sogn    

 

i)    Generelt 

Tidligere henvendelse til Driftsbyen resulterede i svar om at 

undersøgelse af rundkørslen og evt. flytning/centrering vil 

finde sted “senere på året”.  

En rykker for resulteret af denne undersøgelse den 9. ds. har 

endnu ikke affødt et svar. 

Vedr. ring 5 sagen, så er der endnu ikke nogen politiske 

beslutninger om en evt. nedlæggelse af den mangeårige 

planlagte korridor.  

Vi skal følge op og sikre at der så ikke bliver fundet på 

alternative linjeføringer der kan ramme os fx vest for 

Marbjerg. Vi prøver lige at få lavet lidt avisindlæg. 

åben 

 Alle 

     

4b 
Agenda 21 Rådsmøder (Søren er suppleant men må ikke 

deltage) Se også FASTE LINKS på vores referatside.  
 

  

 
i) Ref. af møde 29/11-2019 

Ikke noget nyt. 
åben  Søren 

     

4c 
Skovrådet (Tommy er medlem) Se også FASTE LINKS på 

vores referatside. 
 

  

 Ikke noget nyt.  åben  Tommy 

     

4d Fløngskoven    

 

i) Skovens dag 2020 

(a) HTK Driftsbyen med? 

Tommy spørger lige om kommunen vil være med. 

ii) Skovens tilstand 

Ingen bemærkninger 

åben 

 Tommy 

Søren 

     

4e Byfest i Fløng    

 

i)    Byfest 2020, orientering Tommy 

Planlægning er i gang til den 20. juni 2020 efter samme 

koncept som sidste år. 

åben 
 Tommy 

     

4f Busdrift 116    

 
Alternativ (201A) 

Tages med få fællesmøder med borgmesteren i marts. 
åben  alle 

     

5 Diverse    
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i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Der er noget støjdæmpning på budgettet i HTK - vi må se 

hvad det medfører. 

ii) Facebook-gruppe 

Vi er enige om at afvise anmodninger om medlemskab fra alt 

hvad der ligner kommercielle interesser. 

iii) Ældreboliger i Fløng 

Ingen nyheder om dette. 

iv) Veteranbane-klubben 

Vi skal lige være opmærksom på at forespørgsler om 

deltagelse skal behandles på bestyrelsesmøde. 

v) Sct. Hans, medhjælp til Klubben 

Frivillige er fortsat meget velkomne - bare giv Pia besked. Der 

er både behov for hjælp ved børnebål (tidligt) og senere for 

voksne. 

åben 

 alle 

     

6 Eventuelt    

 

Indbrudsbølge. Hvordan kan vi gøre noget. Måske emne for 

vores GF 2020. Nabohjælp happening. Pia bruger lige sit 

netværk med SSP med bl.a. politiet. 

åben 
 alle 

     

7 Fastlæggelse af næste møde    

 Næste møde tirsdag den 6. februar 2020 19-21 i Engvadgård.    Alle 

 
/09JAN2020/referent: Tommy  

 

 


