
Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2009 hos Tommy 
 

 Side 1 af 2 

Start kl. 18.30. Slut kl. 22.00 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen  Kurt Holtermann 

 Tom Nymand Pedersen   

 Tommy Rosenlind   

 Francisco Ortega Vestersten   

 Michael Overlade (supl)   

 Søren Hindkjær (supl)   

    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Formanden orienterer om nyt  
3. Kassereren giver en status på regnskabet  
4. Øvrige deltagere orienterer  
5. Eventuelt  
6. Fastlæggelse af næste møde  

Referat: 

Pkt. 1 Referatet fra sidste møde samt generalforsamlingen blev godkendt. 

  

Pkt. 2 Der har ingen henvendelser været fra medlemmerne. Bestyrelsen anbefaler at der 
arbejdes med princippet i nabohjælp for at forebygge indbrud og tyverier.  
Nabohjælp kan omfatte: 

- Tømning af postkasser 
- Parkering i indkørelsen 
- Brug af naboens skraldespand 
- Orientering om fraværd 

 
I øvrigt kan henvises til hjemmesiden:  
 
http://www.stopindbrud.dk/Default.asp?ID=782&Purge=True 
 

  

Pkt. 3 Kassereren kunne oplyse af alle havde indbetalt kontingent, efter påmindelse til 8 
medlemmer.  Regnskabet var i øvrigt som forudsagt i budgettet.  

  

Pkt. 4 Der bør holdet øje med knallertkørsel på vores stier. Der har været risikable 
situationer speciel på de to vestlige forbindelsesstier fra Bavneåsen til Bavnestien.  



Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2009 hos Tommy 
 

 Side 2 af 2 

Det blev også nævnt at der måske bør holdes øje med kommunens tiltag og planer 
for Fløng-området.  Der er en lille frygt for at kommunen ”glemmer” Fløng i deres 
overordnede planlægning, f.eks. i forbindelse med trafikken efter omlægningen af 
motorvejen og etablering af ramper på Vesterled og omlægning af den tunge trafik 
over Vesterled og Nørreled samt den nye forbindelse til Kallerupvej.  
Måske bør der arbejdes for etablering af en egentlig borgerforening for Fløng i stil 
med Sengeløse Borgerforening.  
LINK:  http://www.sengeloese.dk/kommunal.htm 
Emnet tages op på næste møde til videre drøftelse, men der er ikke pålagt 
bestyrelsen en specifik handling.  

  

Pkt. 5 Ingen bemærkninger.  

  

Pkt. 6 Næste møde afholdes hos Tom torsdag den 18/2-2010 kl. 18.30.  

16. september  2009  /Tommy Rosenlind  

Sign. Bestyrelsen: 
 
Fløng den 18. februar 2010 
 
 
 


