Referat af bestyrelsesmøde 18. september2014 hos Erik
Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Erik Matthiesen
Tom Nymand Pedersen
Kurt Holtermann
Tommy Rosenlind
Søren Hindkjær
Lisbeth Hammel (supl.)
Michael Overlade (supl.)
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. 1 Referat GF 2014 og BM 24. april 2014 godkendt af bestyrelsen
Pkt. 2 Vi har set at TDC har lagt fiberkabel rundt om vangerne i Fløng – der var enighed
om at vi undersøger om dette åbner nye muligheder for vores medlemmer –
særligt med henblik på indlægning af forbindelse til eget hus, priser og evt. krav
om tilslutningsantal. Erik går videre med dette.
Vi har fortsat besøg af indbrudstyve i området og vi skal derfor fortsat hjælpe
hinanden med at holde øje med mistænkelig adfærd i området. Vi undersøger også
om vi må sætte flere NABOHJÆLP skilte op på cykelstierne der fører ind til vores
område (3 stk.) – skilte er vist gratis p.t. Tommy søger tilladelse hos kommunen.
Pkt. 3 Status på regnskab blev givet. På mødet var der 1 enkelt restance, men den er
blevet indbetalt efterfølgende. Alle har således betalt kontingent for 2014.
Pkt. 4 Tommy fortalte om deltagelse i workshop om ”Fremtidens Parcelhuskvarter” den
17. ds. Arrangeret af kommunen. Der kom mange gode ideer frem og vi vil følge
op på dette når der foreligger en endelig rapport.
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Kurt kunne fortælle at der i år er sprøjtet kanter i området for ukrudt.
Vi har fortsat en lille opgave med at få sat løse brosten fast – primært på
overkørslerne på Hovmarken.
Tommy kunne fortælle er der er lidt initiativ i Fløng om at få lavet en fælles
legeplads. Der var enighed om at vi gerne vil støtte økonomisk - forholdsmæssigt i
forhold til medlemstal - solidarisk hvis der også er andre der går med, hvis der
bliver behov for dette.
Der er en del der har udtrykt glæde over at vi også i år har får og lam på
Møllebakken – særligt vores dagsinstitutioner – så stor tak til initiativgruppen for
dette.
Med hensyn til beplantning på Møllebakken, så er det trist at der ikke sker mere
vedligeholdelse her. Det virker som om en stor del af bakken får lov at passe sig
selv og således vokser til i ukrudt – inklusiv brændenælder – til stor irritation for
de omkringliggende haveejere når frø spredes i området. Vi spørger lige hos
kommunens Driftsby hvordan strategien for pleje af Møllebakken egentligt er og
om der kan gøres noget for at begrænse problemet. Tommy kontakter kommunen.
Der er initiativ i gang med en byfest for Fløng – dette indebærer ikke umiddelbart
noget GF skal tage del i direkte, men både Lisbeth og Tommy er med.
Med hensyn til Fløngskoven, så var der enighed om at det vi tidligere har støttet
med økonomisk er passende.
Tommy opfordrede til at man følger med på Landsbylauget – Fløng Sogns
Facebook side – der med over 750 medlemmer i stor udstrækning er en fælles
informationsplatform for hele Fløng og omegn.
Pkt. 5 Ingen bemærkninger.
Pkt. 6 Torsdag, 12. februar 2015 kl. 18:30 hos Tom
20. september 2014 /Tommy Rosenlind
Sign. Bestyrelsen:
Fløng, den
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