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Invitationen: 

 

 

 
 

  

 

 

Landsbylauget - Fløng Sogns resume: 
 
Velkommen: 

v/ Steen Olesen (SO) til 3. møde om "Fjernvarme i Vest Fløng" 
 
 
Tidsplan: 

Der arbejdes med følgende tidsplan (det hele i 2013) i det videre forløb for Vest Fløng 
projektet.  
 
26/2  Byrådet behandler projektforslag- OK godkendt.  
14/3  Orienteringsmøde for borgere 
Marts  Annoncering og høring i gang 
Marts  HTF orienterer om priser og vilkår 
28/5  Endelig vedtagelse i byrådet 
Juni  4 ugers klagefrist. 
 
Deltagere: 
 
Steen+Lars, Rudi+1, Søren, KAB jan ole madsen og Engvadgård Klaus. 
 
SO:  
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Info brev ikke nået udsendt inden møde som lovet, men omdelt på dette møde til drøftelse.  
 
Tommy Rosenlind(TR): 
Beklageligt at der ikke som lovet er udsendt projektforslag til bl.a. Landsbylauget – som det 
blev lovet på sidste møde – betyder at vi desværre ikke fik lejlighed med at komme med 
anbefalinger til byrådet inden beslutningen blev truffet den 26 ds.  
 
SO: 
Beklageligt, men det beror på en misforståelse – og en fejlagtigt antagelse om at bilag til 
byrådets dagsordner var tilgængelige elektronisk i HTK. Projektforslag eftersendes umiddelbart 
efter dette møde – og der er ikke sket ændringer i henhold til tidligere aftaler. Der er stadig 
tale om frivillighed, solfangeranlæg og rabatordninger ved tilmelding i første par år.  
 

Tidsplan: 

Der arbejdes med følgende tidsplan (det hele i 2013) i det videre forløb for Vest 
Fløng projektet.  
 
26/2  Byrådet behandler projektforslag- OK godkendt.  
Ca.1/3 Udsendelse af invitation til vest-Fløng borgere til borgermøde. 
14/3  Orienteringsmøde for borgere 
Marts  Annoncering og høring i gang 
Marts  HTF orienterer om priser og vilkår 
28/5  Endelig vedtagelse i byrådet 
Juni  4 ugers klagefrist. 

  
Der rundsendes lige opdateret tidsplan af SO.  
 
I morgen sendes invitation til direkte berørte borgere i Vest-Fløng om borgermødet – senere 
annonceres i lokalavis, på hjemmeside mv. til øvrige interesserede.  
 
Rudi Bjerregaard (RB): 
HTF vil begynde at indgå bindende forhåndsaftaler – særligt med storkunder for således at 
arbejder frem mod de 60 %. En forhåndsaftale giver 10 % ekstra besparelse i tilslutningen. 
Der sker omdeling af pjece fra HTF inden for den næste uges tid.  
 
Udsendes til storforbrugere men ikke boligejere, da der er enighed om at dette bør afvente 
borgermødet.  
 
Detailplanlægningen igangsættes så den er klar til indhentning af udbud efter høringsfristens 
udløb. 
 
Kommunen og Engvadgård udgør 54 % (40+14). Parcelhuse ca. 33% fordelt på 137 
individuelle forbrugere ex. Engvadgård. 
 
Storbrugere har mulighed for sammen med HTF at drøfte planer med individuelle møder og er 
således ikke i målgruppen for borgermødet.  
 
Borgermødet er primært rettet mod private boligejere. 
 
Engvadgård har mulighed for at HTF kommer på særskilt beboermøde med der sendes også 
invitation til det fælles borgermøde. Engvadgård foranlediger selv information om at der bliver 
afholdt internt beboermøde.  
 
Det forventes at boligejere i Vest-Fløng vil have samme mulighed for HTF sædvanligvis tilbyder 
med henblik på at ”låne” midlertidig varmeanlæg, hvis der mod forventning ikke er lagt 
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ledningsnet på alle veje. Afhængig af tilmelding – eller mangel på samme – er det ikke givet at 
der bliver lagt ledningsnet til alle i Vest-Fløng.  
 
SO: 
Forslag til invitation til borgermøde omdelt.  
 
TR: 
Vi vil gerne stå om medarrangør hvis Landsbylauget kommer på talerækken v/formanden 
sammen efter borgmesteren og før HTF. Dette var der enighed om.  
 
Vi vil være objektive i vores indlæg og komme med vores holdningen til projektet, ikke 
for/imod fjernvarme og ros for frivillighed. Opmærksom på at få lavet individuelle beregninger 
- standard er ikke nødvendigvis retvisende.  
 
Standardforudsætninger i beregninger – det er jo individuelle beregninger der bør træffes 
beslutning på baggrund af og dette er vel muligt? 
 
RB 
Mulighed for at få beregnet økonomi på borgermødet – HTF kommer med 5 personer til at 
udføre dette – og der kan anvendes individuelle forudsætninger – både hvad angår forbrug og 
installation. Dette fremgår af invitationen.  
 
SO fremsender nyt udkast senest fredag 1/3 og der blev givet tilsagn om meget hurtig 
tilbagemelding. Der var ikke umiddelbart nogle indvendinger blandt deltagerne.   
 
Opsummering ved SO: 
HTK sender tidsplan og projektforslag 
HTK retter indkaldelse og sender den lige ud til hurtig godkendelse 
 
Slut 16:40 
 

 
Ovennævnte resume er alene et udtryk for den opfattelse som Landsbylauget - Fløng Sogn 

deltagere fik fra mødet. Resume skrevet af Tommy Rosenlind, der alene deltog for 

Landsbylauget. 
 


