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Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen   

 Michael Overlade (suppl.)  Søren Hindkjær 

 Tom Nymand Pedersen   

 Tommy Rosenlind   

 Lisbeth Hammel (suppl.)   

 Kurt Holtermann   

    

    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

0. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling 
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. 0 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling  
Ikke relevant 

  

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra seneste BM godkendt uden bemærkninger 

  

Pkt. 2 Formanden orienterer om nyt 
Projektet med 3 er valideret af et par medlemmer yderligere, dog uden nogen klar 
konklusion, da der ikke er givet feedback fra dem der beklagede sig. 
P.t er der 4 der har meldt sig til løsningen fra 3 - der har ikke været nogle 
tilbagemeldinger. Fungerer fortsat fint hos formanden og medlemmet (Kenni) der 
har fået løsningen på plads. 
Vi følger fortsat hvad der sker hos TDC, der jo har monopol her i 
Hovedstadsområdet hvad angår fiberkabler. Også i regi af Landsbylauget er der 
initiativer i gang overfor kommunen om at medvirke til udbredelse af bredbånd i 
hele kommunen, også landsbyerne. Der arbejdes fortsat i bestyrelsen (Erik) bl.a. 
med dialog til lokalnet i TuneNet, hvilket var der var enighed om. 
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Radonmålinger, der er enighed om at det er noget som grundejerne selv må tage 
sig af. 
 
Hjertestarter – henvendelse fra medlem om opsætning af en sådan her i Øst-
Fløng.  
Vi vil gerne arbejde videre med dette. Udfordringen er lige at finde en placering af 
en sådan, evt. hos en af vores medlemmer. Vi tager medlemmets forslag og sender 
det videre til Landsbylauget, den optimale placering og finansiering kan så blive 
bedst mulig for Fløng som helhed. 
 
Fibernet – henvendelse fra medlem (Allan) om evt. deltagelse i dette arbejde.  
Vi vil gerne invitere alle interesserede med til dialog og udfordringen med vores 
mangel på fiber/dårligt internet. Tommy giver besked direkte til medlemmet, om 
meget gerne at møde op på generalforsamlingen, og fremkomme med gode ideer 
mv.  
 
Regulering af Skader, der er komme lidt beklagelser over at reguleringen 
medførte skud tidligt om morgenen. Måske vi kan opfordre til lyddæmper hos 
jagtforeningen. Bedre orientering skal der arbejdes lidt med, men generelt er 
indtrykket at det har hjulpet. Måske vi kan få en status på hvor mange der blev 
skudt. Tommy prøve at følge lidt op på dette ved lejlighed.  
 
Vores blog på nettet lukkes ned, den bruges ikke. 
 
Valg til GF: på valg er: Erik, Tom, Kurt, Michael, Lisbeth, Ole. Alle genopstiller. 

  

Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet 
Årsregnskab 2017, endnu ikke revideret, blev gennemgået uden bemærkninger. 
 
Overvejer fortsat vedtægtsændringer vedr. prokura til daglig drift - incl. 
oprydning i utidssvarende paragraffer. Kræver lidt forberedelse bl.a. med 
forhåndsgodkendelse af kommunen samt rundgang med personlige breve og 
kvitteringer fra alle medlemmer (som alternativ til anbefalet breve). 
 
Investering af midler – Tommy laver oplæg til generalforsamlingen om en 10-20% 
placering i aktiebaseret investeringsforeninger, som supplement til den 
nuværende placering i meget korte investeringsbeviser.  

  

Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer 
Der var lidt debat om, hvad hvis vi skal bruge nogle af vores penge til andet end 
nye veje, til fx fiber hvis der åbner sig en mulighed med ny struktur i TDC, via 
noget Bredsbåndspulje (der typisk har krav om medfinansiering) eller hos 
kommunen - men der var også enighed om at det vil kræve en beslutning i regi af 
en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. 
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Bidrag til Byfesten 
Som aftalt tidligere, var der stillet ønske om at ikke som den eneste 
grundejerforening i Fløng bidrager, og da det blev oplyst at der også er ydet støtte 
fra en af de øvrige foreninger, blev det besluttet at vi bedrager igen i år med 2.000 
kroner. 

  

Pkt. 5 Eventuelt 
Ukrudtsbekæmpelse var lidt ramt af dårligt vejr til sprøjtning i 2017. Kurt vil 
forsøge igen i år, så vi kan få lidt mindre ødelæggelse af vores asfalt og fortove. 
 
Vi - alias Kurt prøver lige at rense vores nabohjælpskilt for graffiti. 
 
Vejnavnskilte er i meget dårlig forfatning, det samme gælder havtænder-bemaling 
på stisystemeti hele Fløng. Tommy henvender sig til driftsbyen. 
 
Møllebakken og beplantning – vi har tidligere fået orientering fra Parkafdelingen, 
der fortsat følger en plan der er lagt. 

  

Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen:  
 
torsdag, den 22. marts 2018 kl. 19-21 i forsamlingshuset.  
 

3. marts 2018 /Tommy Rosenlind  

 

Medlemshenvendelser der er behandlet: 

  


