Referat af bestyrelsesmøde 14. februar 2013 hos Michael
Start kl. 20.30 - slut kl. 22.30
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Erik Matthiesen
Tom Nymand Pedersen
Kurt Holtermann
Tommy Rosenlind
Michael Overlade (supl.)

Søren Hindkjær

Dagsorden jf. forretningsorden:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering efter generalforsamlingen
Godkendelse af referat fra sidste møde
Formanden orienterer om nyt
Kassereren giver en status på regnskabet
Øvrige deltagere orienterer
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

Referat:
Pkt. 0 Ikke relevant
Pkt. 1 Referat fra seneste møde godkendt.
Pkt. 2 Ikke så meget nyt.
Egentligt en pæn vejservice vi har fået i år. Og Kurt har sprøjtet kantstene og
brostensbelægninger.
Får på Møllebakken er fortsat lovet ordnet jf. formanden for fårholderforeningen, der har
presset på overfor kommunen og de har lovet at det bliver ordnet så der kommer får på
Møllebakken i 2013.
Pkt. 3 Regnskab for 2012 blev gennemgået uden bemærkninger. Revision ikke nået endnu men
bliver naturligvis gennemført inden GF.
Pkt. 4 Vejservice er nu i løbet af de sidste par år steget fra 500 til 700 kroner. Vi skriver lige til
kommunen og gør opmærksom på at prisstigningen ligger langt over forbrugerpris
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indeks, og at vi holder øje med dem - action Tommy.
Vi vil opfordre alle til at tilmelde sig nabohjælp.dk - Tom bestiller materiale til omdeling
samme med indkaldelse til GF - vi skriver lige i indbydelsen at vi støtter det. På GF vil vi
foreslå at få købt skilte til indkørslerne til området – priser? Action Tom.
Generalforsamling: Vi prøver at booke forsamlingshuset den 21. marts 2013 kl. 19.00 action Tommy (OK)- omdeling inden fristen (14 dage) jf. vedtægter.
Telefoni/TV - der er ikke rigtigt noget nyt - bortset fra at der bliver mere og mere
netbaseret og bedre og bedre deling imellem udbydere. Vi må fortsat håbe at der bliver
mulighed for fiber i vores område - til en rimelig pris.
Fjernvarmeundersøgelse - vi har lidt resultater og generel svarprocent for hele Fløng på
ca. 25 % - et par foreninger valgte slet ikke at ville deltage - der er stor negativ stemning til
tvang (80 %). I vores egen GF har 31 ud af 91 svaret. Følgende grafik for hele Fløng kan
fremlægges, men skal tages med forbehold på grund af den lave svarprocent.

Tommy har - via Landsbylauget – Fløng Sogn - deltaget i møde med kommunen. Der
bliver IKKE tvangstilslutning af fjernvarme i vores GF. Der arbejdes med en plan for vest-
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Fløng, dvs. vest for Hedevej. Fjernvarme i øst-Fløng bliver således kun som
gruppevis/vejvis frivillig tilslutning med en vis andel forpligtende tilsagn.
Opfordring til klimaforeningen til måske at kigge lidt på husstands vindmøller: støjfrie?,
tilskud og økonomi? Store fællesvindmøller. Action Tommy
Søren erindres om at han lige skal overveje om det er muligt lappe fortove.
Pkt. 5 Ingen bemærkninger.
Pkt. 6 Næste møde i umiddelbar forlængelse af GF den 21/3-2013 kl. 19 - 21
19. februar 2013 /Tommy Rosenlind
Sign. Bestyrelsen:
Fløng, den
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