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

REFERAT AF BYLAUGSFORUM MØDE #8
06 februar 2018, kl.19.00 – 21.00
Vært: Landsbylauget-Fløng Sogn
Fløng Forsamlingshus
DELTAGERE:
Vridsløsemagle Bylaug:
Landsbylauget – Fløng Sogn:
Høje-Taastrup Landsbylaug:
Baldersbrønde Bylaug:
Reerslev-Stærkende Landsbylaug:
Sengeløse Kommunalforening:

Ivan Stauning
Søren E. Sørensen, Anne Mette Elle
Knud Svenning. Jannie Schou
Egon Nielsen, Ole Mathiesen, Hans Jørgen Larsen
John Severin, Torben Nielsen
Per Hammel

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger/ godkendelse af sidste referat
3. Orientering/ erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst
(Bylaugene
rundt )
4. Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK's udvalg eller råd.
a. (nyt Agenda21 råd)
b. (nyt Skovråd)
c. (nyt Trafiksikkerhedsudvalg)
5. Emner til møde med borgmesteren til marts?
6. Bredbåndspulje i HTK´s landsbyer
7. Eventuelt
Referat:
Ad 1 Velkomst og godkendelse af dagsorden:
Søren E. Sørensen bød velkommen. Dagsorden blev godkendt.
Ad 2 Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat:
Ingen bemærkninger til referat af møde #7
Ad 3 Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst:
Vi kender efterhånden de enkelte bylaugs sædvanlige årlige standard arrangementer, så kun
en let gennemgang og specielle forhold blev berørt her:
Baldersbrønde:

Ikke mange aktiviteter siden sidst.
Det lokale firma der havde givet tilsagn om lokalitet til en hjertestarte har
trukket tilsagnet tilbage. Derfor ingen hjertestarter i nærheden af
Baldersbrønde.

Reerslev-Stærkende: Skal vælge ny formand. Der mangler nye kræfter til rekruttering opgaverne,
der fortsat bestrides af de ”gamle heste”. Forsøg med en ”to do liste” for at
sikre opgaverne.
Velbesøgt KV17 møde i forsamlingshuset.
1
20180206_BYLAUGSFORUM_MØDE_8,ver0.docx

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

Sengeløse:

Velbesøgt og sjovt KV17 møde med valgflæsk og revynumre på Sengeløse
Kro. Sengeløse Radio er afgået ved døden den 31/12-2017. Der er 4 årlige
aktiviteter, og der eftersøges nye aktive deltagere.

Høje-Taastrup:

I forbindelse med nytåret er der etableret en ny aktivitet, - et hygge-gå-løb
for familier med efterfølgende champagne. Der er pt. 98 medlemmer, intet
kontingent, men alle der er tilsluttet vandværket bidrager ad den vej.
Der findes et redaktionsudvalg der bidrager til bladet ”Laugstidende”.
Nye udfordringer er projektet ved det nye vandland.
Der ønskes en hjertestarter 24-7 ved rådhuset.

Vridsløsemagle:

Også her efterlyses nye aktive deltagere – måske til generalforsamlingen
den 5. maj. Et vinsmagningsarrangement var en succes. Der udkommer er
blad én gang årligt.
Den omtalte grusgrav der fyldte meget sidste år, er ikke mere på
pogrammet.

Fløng:

Byfornyelsesprojektet ”Vision Fløng”, er nu gennemført ved Møllebakken
(den grønne plads) og Gadekærspladsen (den blå plads). Der blev foretaget
indvielse den 3. november 2017 med tale af borgmesteren, + tre politikere det var jo kort før KV17 - og en kort takketale af dette laugs formand.
Et KV17-vælgermøde i Fløng Forsamlingshus blev et tilløbsstykke.

Ad 4 Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd:
Agenda21 rådet:

Torben Nielsen fra Reerslev og Poul Neumann, Sengeløse er blevet valgt til
agendarådet for den kommende periode. Søren E. Sørensen fra Fløng er
suppleant.
Referater fra Agenda 21 rådsmøde kan se her:
http://bit.ly/2BidOjE

Skovråd:

Tommy Rosenlind, Fløng er udpeget til Skovrådet
Referater m.v. kan ses her: http://bit.ly/2BLqeBD

Trafiksikkerhedsudvalget:

Efter KV17, skal der udpeges nye personer til tillidsposter for den
kommende 4 årige periode.
Det blev besluttet at indstille Søren E. Sørensen (M), Fløng og
Annemette Elle (K), Fløng som alternativ kandidat.
Værdien af deltagelse i dette udvalg blev debatteret, idet vi mener
den direkte årlige dialog med borgmesteren m.fl. var mere værdifuld.
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Ad 5 Emner til møde med borgmesteren i marts måned 2018.
Dagsorden:
1. Status på projektet i Vridsløsemagle (2-1 vej).
2. Status på projektet i Marbjerg (2-1 vej).
3. Grussti ved Vridsløsemagle (Ole Rømersvej – Kroppedals Allé).
4. Hvilke konsekvenser for landsbyerne medfører det nye vandlandsprojekt ved
Hakkemosen? – (Specifikt Høje-Taastrup og Sengeløse).
5. Trafiksikkerhed ved rådhuset- fodgængerovergang over Bygaden.
6. Ændring af rundkørsel ved Vesterled/Sønderled i Fløng
7. Lys på motorvejsbroen ved Vesterled
8. Ændring af krydset Hovedgaden/Vesterled, for at tilgodese den øgede trafikmængde
ifm. den nye miljøvirksomhed på Beredskabsvej 19.
9. Hvordan effektuerer HTK digitaliseringsstrategien for alle kommunens borgere og
virksomheder? Herunder få del i bredbåndspuljen for 2018. (Vi berørte dette ved
mødet med borgmesteren den 3. marts 2016,- byrådet har først behandlet emnet
19/9-2017, sagsnr: 17/14512, med en utrolig ringe interesse).
10. I lighed med Røjlegrøften, er der flere steder hvor overskudsjord ville kunne anvendes
til støjvolde i vort område. – vi kunne pege på et område ved Sengeløse og et ved
motorvejen/skydebane-vest for Fløng.
11. Eventuelt.

Næste møde:

I Sengeløse Sognegård tirsdag den 18. september 2018
Vært er Sengeløse Kommunalforening
08. februar 2018
Søren E. Sørensen

Nyttige links til dette ref.:
http://www2.htk.dk/Byraad/Byraadet/Digitaliseringsstrategi2014.pdf
Byrådet 19/9- 2017, http://bit.ly/2EREmrY
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen
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/groups/113216422043497/
HØJE-TAASTRUP:
http://www.ht-laug.dk/
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