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

16. august 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 68

19:00 – 21:30
Fløng Hytten

DELTAGERE:

Søren, Anders, Lizzi, Anne Mette, Pia og Jeppe

AFBUD:

Rene, Jeanette, Tommy og Brian (udtrådt, fraflyttet Fløng)

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 2022
ii. Skovens tilstand (biodiversitet)
d. Byfest i Fløng
i. Byfest 2022 – orientering v/Tommy
e. Ny fjernvarmesag

i. Møde med kommunen - indsigelser
ii. Planen blev vedtaget - se under referater.
f. Seniorboliger i Fløng
i. Høringssvar til HTK. Hvordan?
g. Fælles indsats for ægte Fibernet i Fløng
5. Samarbejdsforum for Landsbylaug.
a. Orientering fra møde med borgmesteren 2021.
6. Generalforsamling 2020/21
a. Ny dato og format
b. På valg
7. Diverse
a. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning
b. Facebookgruppen
c. Foreningsbogen
d. Kommunevalg 2021 - Valgmøde
8. Eventuelt
a. Får på Møllebakken
b. HTK Klimapanel/plan – Jeppe deltager
9. Fastlæggelse af næste møde
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#

1

2

3

Dagsordenpunkt

Dead
-line

Ansvar
-lig

Valg af referent
Anders tager referat

Lukket

Tommy

Opfølgning på referater
Referater er godkendt

Lukket

alle

Status på regnskab og medlemmer
Ingen bemærkninger – se evt. kontooversigt nedenfor.
Nytegning 2021/2022 – status pr. 16/8-2021: 162
medlemmer

4a

Status

åben

Trafikproblemer i Fløng Sogn
i) Vejbesigtigelse, Trafiksikkerhedsudvalget
Der har været vejbesigtigelse i krydset på Vesterled mod
Marbjerg. Det blev drøftet, om man kunne etablere en
cykelsti, så cyklende børn ikke skal anvende Fløng Byvej.

Tommy

Alle

Der var 4 lokale fremmødte, bl.a. Søren E. Sørensen.
Det blev besluttet ikke at gøre noget.
Søren undersøger om han kan nå at meddele kommunen, at
landsbylauget ikke er tilfreds med den trufne beslutning.

åben

Der var også vejbesigelse på Hedevej ved Fløng Købmanden
(ikke Rema).
Det blev besluttet at hyre et rådgivningsfirma til at undersøge
muligheden for at undgå 90 graders parkeringerne.

4b

4c

Skovrådet (Tommy er medlem) Se også FASTE LINKS på
vores referatside.
Udsat til næste møde

åben

Fløngskoven
i) Skovens dag 2022
Der var stemning for at lave Skovens Dag i 2022.
Vi undersøger muligheden for at holde den den 8. maj på
mors dag.

Tommy

Tommy
Søren

åben

Jeppe er valgt som tovholder og sammensætter en
arbejdsgruppe.
ii) Skovens tilstand (biodiversitet)
Skoven klarer sig meget godt og ser godt ud med køer og tyr.
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iii) ”Tour de Natur”, https://bit.ly/TourdeNatur
Tour de Natur giver folk mulighed for at høre om de
borgernære naturområder.
Lørdag den 4. september kan man møde op i Fløngskoven kl
10.00 og i Engvadgårdparken kl. 11.00.
Der er nogle borgere, som gerne vil have skaterpark ved
grusbanen i byens nordvestlige hjørne.
4d

4e

4f

4g

5

6

Byfest i Fløng
Vi må afholde opstartsmøde engang i september med henblik
på 2022
Ny fjernvarmesag i Fløng
i) Fjernvarmen vedtaget af byrådet – sagen lukkes.
Ældrebolig i Fløng (Soderupvej/Nørreled)
i) Høringssvar til HTK. Hvordan?
Uformelt har vi fremlagt vores indsigelser på
Landsbylaugsforums møde med MZ. Vi afventer.

Tommy

Lukket

Tommy

åben

Fælles indsats for ægte fibernet i Fløng
Afventer Tommy’s deltagelse
Samarbejdsforum for Landsbylaug.
a) Orientering fra møde med borgmesteren
Gennemgået på tidligere møde.
b) Møde i forum i september 2021
Vi forventer et møde i september, selvom det ikke er
berammet endnu.

åben

åben

2021.

Generalforsamling 2020/21
a) Dato 5. oktober 2021
Generalforsamlingen holdes 5. oktober kl. 19.00 i
forsamlingshuset.
b) Alle er på valg, Brian er udtrådt.
Brian Faxholm er fraflyttet Fløng.

Tommy

Tommy

alle
åben

alle

åben

Jeppe foreslog, at der laves en video om hvad Landsbylauget
laver. Pia og Jeppe koordinerer
7

Diverse
i) Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før
beslutning.
Skydebanen larmer fortsat og har fået udvidet tilladelsen.

alle
åben

Jeppe følger op som privat initiativ
ii) Facebook-gruppe
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Kører fornuftigt.
Pia og Jeppe laver parløb omkring Instagram-konto (knyttes
til laugets Facebookkonto, så opslag på Facebook også dukker
op på Instagram).
iii) Foreningsbogen
Tommy har fremsendt indlæg til initiativet. Vi har ikke hørt
noget derfra endnu.
iv) Kommunevalg KV21. Valgmøde i Fløng Forsamlingshus
Politikerne har tilkendegivet at de kan deltage til et valgmøde
torsdag den 11. november 2021 Kl. 19.00-21.30.
8

9

Eventuelt
i) Får på Møllebakken.
Ingen at bemærke
ii) Jeppe deltager i klimaplan arbejdsgruppen i HTK regi.
Der tales hovedsageligt om cyklisme og ladestandere til
elbiler.
Fastlæggelse af næste møde
Næste møde bliver vores generalforsamling:

alle
åben

Alle

5. oktober 2021 kl. 19-21 i Fløng Forsamlingshus.
/22AUG2021/referent: Tommy
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