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

22. marts 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 66

18:30 – 20:30
Virtuelt møde

DELTAGERE:

Søren, Anders, Lizzi, Anne Mette, Brian og Tommy

AFBUD:

Rene, Jeanette, Jeppe, Pia

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af referent
Opfølgning på referater
Status på regnskab og medlemmer
Behandling af sager til beslutning
a. Trafikproblemer i Fløng Sogn
i. Vejbesigtigelse, Trafiksikkerhedsudvalget
b. Skovrådet (Tommy er medlem)
c. Fløngskoven
i. Skovens Dag 2021
ii. Skovens tilstand
d. Byfest i Fløng
i. Byfest 2021 – orientering v/Tommy
e. Ny fjernvarmesag
i. Foldere fra HTF til boligejere
ii. Mail modtaget fra HTF 17/3-2021

5. Samarbejdsforum for Landsbylaug.
a. Orientering fra møde med borgmesteren 2021.
6. Generalforsamling 2020/21
a. Ny dato
b. På valg
7. Diverse
a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning
b. Facebookgruppen
c. Foreningsbogen
8. Eventuelt
9. Fastlæggelse af næste møde

#

1

Dagsordenpunkt

Status

Valg af referent
Tommy tager referat.

Lukket

Dead
-line

Ansvar
-lig

Tommy
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3

Opfølgning på referater
Ikke behandlet

4b

4c

alle

Status på regnskab og medlemmer
Regnskab for 2020 er afsluttet – endnu ikke revisorbehandlet.
Medlemmer pr. 31.12.2020: 151.
Nytegning 2021/2022 – status pr. 28.03.2021: 102.

4a

åben

Trafikproblemer i Fløng Sogn
Ingen ønsker til besigtigelse – bortset fra Fløng Byvej ved
skolen hvor lokale borgere forsøger at få gjort noget fra
kommunens side.
Skovrådet (Tommy er medlem) Se også FASTE LINKS på
vores referatside.
Skovrådet har konstitueret sig med ny formand. Tommy
fortsætter, da der er udsigt til meget større fokus på
Skovrådets arbejde.
Næste møde i Skovrådet er den 6. april 2021.
Fløngskoven
i) Skovens dag 2021
Der var enighed om at vi er nød til at afvente COVID19
situationen hen over foråret, før vi kan beslutte noget.

åben

åben

Tommy

Alle

Tommy
åben

Tommy
Søren
åben

ii) Skovens tilstand
Fortsat udfordringer med ridning og løse hunde.
4d

4e

Byfest i Fløng
Der bliver ikke afholdt byfest i 2021.
Ny fjernvarmesag i Fløng
i) Folder til boligejerne
Nok kun til boliger i østlige Fløng
ii) Mail fra Fjernvarmen 17.03.2021
Vi bør besvare invitationen til møde med HTF, med
forventning om svar på bl.a. følgende spørgsmål:
- Projekt økonomi ved forskellige tilslutningsprocenter - er der
overhovedet økonomi når fx 25% i dag har elvarme.
- Udgifter til rørføring på egen grund og indendørs.
- Hvorfor worst case på sammenligning mellem varmepumper
og fjernvarme.
- Forventning til stigning i faste omkostninger og ikke på
energiudgiften.
- Hvordan er man stillet hvis man ikke har behov for at skifte
nu, men om fx 8 år - rent privatøkonomisk.
Tommy laver udkast.

åben

Tommy

Tommy

åben
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[Efterfølgende har bestyrelsen den 24. marts 2021 afholdt
arbejdsgruppe møde og godkendt notat v/Anders med
indsigelser angående projektet fra HTF. Notat er fremsendt til
Byrådet, Høje-Taastrup Fjernvarme (med samtidig afslag på
tilbud om møde) samt til Lokalavisen / sn.dk. Det er også lagt
på vores hjemmeside med henvisning hertil fra Facebook.]

4f

Ældrebolig i Fløng (Soderupvej/Nørreled)
i) Høringssvar til HTK. Hvordan?
Vi har læst i avisen at kommunen nu vil indkalde os til
høringsmøde. Det må vi afvente.
Vi skal huske at gøre opmærksom på den vandboring der
ligger i det foreslåede område, samt store vandrør neden
under.
Hvad er forventningerne til prisniveau / husleje - altså
forventningsafstemning blandt borgerne.
Hvis vi bliver inviteret til at afgive høringssvar bør
ovennævnte medtages, ellers er vi rimeligt neutrale i
bestyrelsen.

5

6

7

9

Samarbejdsforum for Landsbylaug.
Møde afholdt 11/3-2021 med borgmesteren - mest landsbylokale forhold blev drøftet. Lidt om cykelstier på tværs af
landsbyerne.
For Fløng var der medtaget seniorboliger, fjernvarme og bus
til Marbjerg.
Lidt om Ring-5, der virker som et følsomt emne her i valgåret.
Generalforsamling 2020/21
Vi må generelt afvente COVID-19 udviklingen.
Diverse
i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før
beslutning.
Ikke noget nyt vedrørende generel udvidelse af tiderne.
ii) Facebook-gruppe
Kører fint med rimeligt debatniveau
iv) Foreningsbogen
Tommy har fremsendt indlæg til initiativet. Vi har ikke hørt
noget derfra endnu.
Eventuelt
i) Vi prøver får på Møllebakken, vi hører om parterne fra sidste
år er med igen.
ii) Jeppe deltager i klimaplan arbejdsgruppen i HTK regi, vi ser
frem til at høre hvad udkomme fra det forestående møde var.

Tommy

åben

alle
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åben

alle
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iii) Fibernet forespørgsel til øst-Fløng er i gang via
grundejerforeningerne.

10

Fastlæggelse af næste møde
Afholdes virtuelt den 3. maj 2021 kl.18.30-20.30.

Alle

/28MAR2021/referent: Tommy
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