Alle husstande i Fløng Sogn kan blive medlem af Landsbylauget - Fløng
Sogn.

Indbydelse til generalforsamling

Der skal blot indbetales kontingentet til foreningens bankkonto (se hjemmesiden eller ring til
kassereren), samtidig med at der gives besked
om dette til lauget, helst med en mail, men ellers telefonisk / personligt til en fra bestyrelsen.

Fløng Forsamlingshus, onsdag, den 14/5-2014 kl. 19.00.

De hurtige måder er 1)at indbetale kontingentet
i banken med dit telefonnummer som reference, så ringer vi og får yderligere oplysninger. Eller 2) overfør 100 kroner
via MobilePay til 2611 0537 (kassereren) - så ringer vi også efter oplysningerne. 3) mød op til Generalforsamlingen og medbring kontanter
Når indbetalingen er registreret i banken, sender Landsbylauget en kvittering på mail for indbetalt kontingent.

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede - både for medlemmer af
Landsbylauget - Fløng Sogn, der naturligvis har stemmeret, og for andre
interesserede. Det vil være muligt at melde sig ind efter generalforsamlingen eller forlænge medlemskabet - hvilket vi naturligvis håber at rigtigt
mange vil gøre.
For at sikre, at der er pladser og kaffe/te til alle, skal vi venligst bede om
tilmelding, helst på mail (mail@floenglaug.dk) eller telefonisk til et medlem
af bestyrelsen - kontaktoplysningerne er på sidste side.

Hvis der er ønske om at deltage i specifikke udvalg - også uden at være
medlem af bestyrelsen - så blot giv besked om dette, da vi har brug for alle
de kompetencer der findes rundt om i vores lokalsamfund, for at sikre udviklingen her i Fløng Sogn.

Bestyrelsen valgt 2013
Søren E. Sørensen (Formand)
Bøgevang 30 / 46 56 26 33

Lars Sommer
Rønnevej 5 / 23 96 63 00

Jeanette Ingemann (Næstformand)
Bavneåsen 44 / 51 61 58 33

Brian Faxholm
Fagerbo 15 / 23 20 11 52

Tommy Rosenlind (Kasserer)
Bavneåsen 40 / 26 11 05 37

Kenth Nelander
Møllevej 14A / 23 35 18 20

INDHOLD:
Invitation til generalforsamling
Dagsorden for generalforsamling
Formandens beretning
Sådan bliver du medlem
Kontaktinformation

Leif Bentsen
Ved Gadekæret 17 / 24 63 14 43
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Uddrag af vedtægterne:
"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder understøttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det
miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området,
samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.
Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune
angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området,
herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf."
… se det hele og meget mere på www.floenglaug.dk

Dagsorden
...jf. vedtægterne

1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af 2 stemmetællere.

3.

Formandens beretning til godkendelse.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 samt budget for
2014 til godkendelse (kan ses på www.floenglaug.dk/referat)

Formandens beretning
2013 / 2014
Ny bestyrelse, ny formand:
Året 2013-14 har været mit første år som formand for Landsbylauget – Fløng
Sogn. Det har været et travlt år med mange aktiviteter i foreningen. Vi har holdt
7 ordinære bestyrelsesmøder, derudover har vi deltaget i en del møder med Høje-Taastrup Kommune, samt møder med flere lokale foreninger og lokale institutioner.
Året har også budt på et kommunalvalg, og som noget nyt i Landsbylauget arrangerede vi et politisk debatmøde i Fløng Forsamlingshus, hvor vi havde den
glæde at alle partier deltog og de fleste partier endog med deres spidskandidat.
Mødet blev velbesøgt og den store sal i forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet. Alt i alt betragter vi dette møde som en succes og et fingerpeg til HTK’s politikere om at der også foregår noget i udkanten af kommunen. Resultatet af valget medførte i øvrigt at Landsbylaugets tidligere formand blev valgt til byrådet
ligesom et nuværende bestyrelsesmedlem også blev valg til byrådet.
Fjernvarme Vest Fløng:
Som det er tydeligt for enhver, så er HTF i gang med at nedlægge fjernvarmerør
i Fløng Vest. Forudsætningerne for at gå i gang med dette projekt var at: a)
Anlægsoverslaget ikke overskrides med mere end 1,5 mio. kr., og b)Der forud
for projektopstart skal være opnået minimum 60% tilslutning af det samlede
varmebehov, svarende til en tilslutning på ca. 3.950 MWh. Endvidere bemærkes
det, c) - at forsyning af villaveje først kan påbegyndes, når der er mindst 60%
tilslutning på den pågældende vej.

5.

Indkomne forslag. Forslag skal stilles skriftligt til formanden seneste 8
dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne.

6.

Fastsættelse af kontingent. Der skal ikke opkræves kontingent før i
2015 - så der er ingen forslag herom.

7.

A. Formanden er ikke på valg i år.

Landsbylauget har løbende fulgt dette projekt, og HTF har overfor Landsbylauget
oplyst at forudsætningerne for igangsættelse er opfyldt. Hvilken myndighed der
kontrollerer, og har godkendt dette er ukendt, men mon ikke der er en revision
hos HTF eller kommunen der sikre dette.

B. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Kenth
Nelander og Tommy Rosenlind, der begge modtager genvalg.
...fortsættes på generalforsamlingen,
og/eller kan læses i sin helhed på
vores hjemmeside:

C. Valg af op til 2 suppleanter. På valg Pia Knudsen, der modtager
genvalg. Og så mangler vi en ny suppleant. Noget for dig ??
8.

A. Der er ikke valg af revisor eller revisorsuppleant i år.

9.

Eventuelt (der kan ikke stemmes om emner herunder).

www.floenglaug.dk
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