Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

06 september 2016

REFERAT AF BYLAUGSFORUM MØDE #5

19.00 – 21:45
Laugshuset i Vridsløsemagle

DELTAGERE:

Reerslev-Stærkende Landsbylaug: Vibeke Stürup, Torben Nielsen
Sengeløse Kommunalforening: Per Hammel, kaj Lykke Christensen
Vridsløsemagle Bylaug: Christian Thomsen,
Landsbylauget – Fløng Sogn: Søren E. Sørensen, Anne Mette Elle

AFBUD:

Høje-Taastrup Landsbylaug: Knud Svenning

IKKE MØDT:

Baldersbrønde Bylaug

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat
3. Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst
(By laugene rundt)
4. Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd
5. Eventuelt
Referat:
Ad 1 Velkomst og godkendelse af dagsorden:
Christian Thomsen bød velkommen. Dagsorden blev godkendt.
Ad 2 Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat:
Ingen bemærkninger til referat af møde #4 i Sengeløse.
Ad 3 Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst:
De enkelte lav/foreninger gav en gennemgang af aktiviteter siden sidst.
Her gengivet i stikordsform efter mine sparsomme notater og aldrende hukommelse:
Vridsløsemagle: Har afholdt en succesful fastelavnsfest på Forten. Sankt Hansfest med stor
deltagelse. Lauget bruger for tiden megen energi på at deltage i borgermøder, samt koordinere
en lokal arbejdsgruppe, og udarbejde høringssvar til Region Hovedstaden, der har reserveret et
areal tæt på Vridsløsemagle landsby til udvinding af råstoffer. Der har været holdt borgermøde på
Kroppedal, hvor bl.a. borgmester Michael Ziegler deltog sammen med folk fra Region
Hovedstaden. Udvinding af råstoffer her, vil have en meget uheldig miljøpåvirkning for området.
Der er berammet yderligere en høringsrunde.
Fløng: Har igen i år, sammen med Høje-Taastrup Kommune (Driftsbyen), afholdt er velbesøgt
arrangement på ”Skovens dag” den 1. maj 2015 i Fløngskoven. Som opfølgning på successen
sidste år, har vi igen afholdt en velbesøgt sommerfest på arealerne ved Engvadgård fritidsklub.
Vi havde forsøgt med en udvidelse af festen til kl.23:00, men aftenarrangementet var ikke så
velbesøgt, da der manglede en ”binding” mellem eftermiddagsaktiviteterne og aftenaktiviteterne.
Men musikken var god, trods en kølig aften.
Sankt Hans afholdes i Fløng uden Landsbylaugets medvirken.
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Reerslev: ”Grydelauget” har afholdt en velbesøgt og populær Australsk aften i Reerslev
Forsamlingshus. Der har været afholdt en ”Bison tur” til Gyrstinge. Herudover har man deltaget i
de unges musikfestival, ”Hedelandsfestival”. Sankt. Hans blev afholdt i Lergraven i regnvejr, samt
med en konkurrence i ”Cykelringridning”.
Den 17. september festes i der igen i Reerslev, da idrætsforeningen afholder 150års jubilæum.
Sengeløse: Medvirkende til byfesten hvor der var underholdning af børnehavebørn, Tom Dukebox
spillede, og nyskabelse far en Beach-bar. Gennemført Sankt Hans bål(også i regnvejr) og udført
”slukkevagt”. SGIF har arrangeret Loppemarked med den traditionsrige damefrokost (mænd
forment adgang), og revy i teltet.
Baldersbrønde: ?
Høje-Taastrup: ?

Ad 4 Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd:
Referater fra Agenda 21 rådet kan se her:
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egenhjemmeside/Agenda21/Dagsorden-og-referater.aspx
Torben Nielsen fra Reerslev og Søren E. Sørensen fra Fløng, deltog i Agendarådets (udflugt) den
1. september 2016, der gik til Røjlegrøften. (Se bilag).
Referater fra Skovrådet, hvor Tommy Rosenlind, Fløng er medlem, kan ses her:
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
Søren E. Sørensen, Fløng, har deltaget i møde i Trafiksikkerhedsudvalget, før vejbesigtigelsen.
Det var kun nogle få punkter på vejbesigtigelseslisten som administrationen ønskede
Trafiksikkerhedsudvalgets stilling til.
Ved møde med borgmesteren den 3. marts 2016, blev det aftalt at der nu skal indledes en dialog
med de to berørte landsbylaug der således inddrages i processen om vejsanering i Vridsløsemagle
og Marbjerg. De foreliggende projektoplæg skal vurderes og tilpasses, således at de er klar til
gennemførelse når økonomien tillader det.
Der blev afholdt møde med vejchefen i Driftsbyen den 27. april. Herefter har borgerne så
indstillet til Driftsbyen, at der arbejdes med et forsøg med en ”2 minus 1” vejløsning i begge
landsbyer. Dette allerede vedtaget for Vridsløsemagle.
I Sengeløse bliver der etableret en ny cykelsti ved Ågesholmvej, samt bump suppleret med
skolepatrulje, ved Katrinebjergvej.
Intet nyt om Lys på cykelsti mellem Reerslev og Hedehusene.
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Ad 8 Eventuelt:
Måske lidt ud over vort formål, Per Hammel foreslog at der bør etableres toilet i lastbiler, så man
kunne komme svineriet i rabatten til livs.

Næste møde afholdes tirsdag den 7. februar 2017 i FLØNG.

PS: Jeg prøver at få en dato for møde med borgmesteren i marts 2017.
12. september 2016
Søren E. Sørensen

LINKS:
SENGELØSE:
http://sengeloese.dk/skf/
VRIDSLØSEMAGLE:
http://sengeloese.dk/vmb/
REERSLEV:
http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
BALDERBRØNDE:
http://www.baldersbroende.dk/index.html
FLØNG:
http://www.floenglaug.dk/index.html
https://www.facebook.com/floenglaug
https://www.facebook.com/groups/113216422043497/
HØJE-TAASTRUP:
http://www.ht-laug.dk/
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