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Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 6. januar 2015 kl. 19.00.  

  
 
 

Til stede:  

John Severin    Landsbylauget (LL) 

   johnpaulsenseverin@gmail.com 

 

Torben Nielsen   Landsbylauget (LL)  

   torben.rosborg@mail.dk  

 

Else Raahauge  Menighedsrådet (MHR), Husholdningsforeningen (HHF), 

   Ældreklubben (ÆK) 

   else.raahauge@gmail.com 

 

Jan Kastorp    Menighedsrådet (MHR) 

   flintebjerget@mail.dk 

 

 

Tina Koudal    Skolebestyrelsen (SB) 

   Halforeningen (HF) 

   tina@koudal.org 

 

Frands Bennetsen  Forældreforeningen (FF), RIF/svømning 

   Halforeningen (HF) 

   frands.bennetsen@mail.dk 

 

Lars Vesterdal  Reerslev Skoles Landsbyordning 

   Pædagogisk leder af SFO/Klub  

   larsve@htk.dk 

 

Michael Blem Clausen   Landsbylauget (LL)  

   Idrætsforeningen (RIF) 

   micclausen@gmail.com 

 

Mikael Bak Jensen  Børnemusikansvarlig  

   Reerslev Skoles Landsbyordning 

   miba@youmail.dk 

 

Gurli Kjep    Husholdningsforeningen (HHF)  

   Tingstedet (TS), Ældreklubben (ÆK)  

   Grydelauget (GL) 

   nissemor@cafeer.dk 

 

Gitte Pedersen  RIF/effekt  

   Halforeningen (HF) 

   guk.pedersen@mail.dk  

 

Michael Michaelsen   webmaster LL’s hjemmeside 

   Reerslev Vandværk (RV) 

   michael.michaelsen@4me2you.dk 

 

 

Rie Michaelsen   Tingstedet (TS), Halforeningen (HF) 

   rie.michaelsen@4m2you.dk  
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Inden det egentlige møde hyggede vi os lidt pølse og ost.  

 

Ordstyrer:   Frands (indtil kl. 21) - derefter tog John over. 

Referent:      Rie Michaelsen 

 

Evaluering af Juletræstænding/Julestue 2014  
John Severin orienterede fra Landsbylauget: 

Juletræstænding.  

Der var max. antal i Forsamlingshuset til Julemiddagen efter juletræstændingen kl. 17.00. Igen en stor succes 

med både mad (som Grydelauget stod for) og atter underholdning med Jens-Tryl - til stor glæde for både små 

og store.  

Økonomien kneb det lidt med, idet der blev solgt øl og vand alt for billigt. Det medførte et underskud - det 

vil man rette op på til næste år.  

MBC anfører, at det er et problem, at der var mange, der var nogle, man havde måttet sige nej til at deltage, 

selv om det var inden for tilmeldingsfristen. Der er jo "først-til-mølle"princip. LL's bestyrelse har drøftet 

flere forskellige muligheder for at afhjælpe problemet, men er endnu ikke kommet til en konklusion. 

 

Julestuen om lørdagen var også vældig godt besøgt. Skolen deltog også med flot juleteater i gymnastiksalen. 

Det havde tiltrukket mange forældre og bedsteforældre og selvfølgelig også mange børn, så der var travlhed i 

boden - og juleværkstedet arbejdede også på højtryk, (- så det resulterede i et samlet overskud til 

fælleskassen på 2.703,50 kr./ref.) 

Klubben deltog også med bage- og fedtstensaktivitet og salg af slik. 

I aulaen underholdt Taste of Black Apples - det var vældig godt og hyggeligt. Vi håber på gentagelse til 

næste år. 

Mikael fortæller, at skolen var meget begejstret for at optræde i forbindelse med julestuen, og vil gerne gøre 

det igen til næste år.  (Herligt!/ ref.) 

 

Hedelandsfestival  2014  
Den 5. festival var igen en stor succes - børnene og de unge blomstrede - og da Corabelle ikke lægger beslag 

på Hedeland (i hvert fald i 2015), kan vi lægge os fast på den ønskede dato, som er lørdag d. 30. maj 2015.  

 

Lars har mange roser til foreningerne i lokalområdet for støtten - og børnene glæder sig vildt.  

 

Der var igen problemer med fastholdelse af teltene, da de ikke kan forankres i jorden, så Lars og Mikael 

overvejer, om man i stedet kan leje et par salgsvogne i stedet - de skulle koste omkring 1.600 pr stk. Det 

undersøges.  

Jens, Gitte og Rie vil deltage som sidste år. (Madboden gav et overskud på 2.188,00 kr., som er indsat på 

fælleskontoen./ref). 

 

Lars fortæller, at festivalen i 2015 har fået 20.000 af kommunen - og vi har som de forrige år også 

muligheden for at søge Kulturelt Samråd og Musikudvalget, så det ser lidt lysere ud mht. økonomien.  

Der er mulighed for at gøre brug af en Eventkoordinator-elev, som er i fritids- og kulturudvalget, så 

budskabet spredes "vidt og bredt"!!  

Kommunen har ydermere opfordret klubberne, der har bands, til at deltage i festivalen, og Lars oplyser, at 

klubberne kan kontaktes, hvis der er brug for flere hænder, end Reerslev kan præstere.  

 

Gensidig information og datoer i 2015.  
 

Landsbylauget 

Fastelavn - John oplyser, at de vil samarbejde med kirken (Lizette) mht. afholdelse af fastelavn.  

Der er også tanker om at involvere skolen - men den snak må tages senere.  

Tina oplyser, at det ikke vil være noget problem, at hesteoptoget kører til kirken.  

 

Der er generalforsamling d. 10.4.2015. 

 

Ældrelejeboliger - John:  Det er som at slå i en dyne. Lejeboliger skal vi ikke regne med at få 
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Juletræstænding og julestue hhv. 27.11. og 28.11.2015 

 

Torben Nielsen fortæller, at han har været til fælles møde med andre Landsbylaug i kommunen, hvor de var 

imponerede over den store aktivitet vi har i foreningslivet her i Reerslev.  

 

Fakkel-optog d. 3.2. -  se under Planlægning af fælles arrangementer 

 

 

Halforeningen 

Der foreligger nu arkitekttegninger af en multihal - Frands præsenterer dem i aften for dem, som ikke 

tidligere har set dem - De blev også vist i forhallen ved Julestuen.  

Frands har i dag været til møde hos Lokale- og anlægsfonden, og de er meget begejstrede for tegningerne.  

Tegningerne er også blevet vist ved en stor konference, som vores kontakt i Halforeningsregi deltog i, og der 

vakte tegningerne også stor interesse.  

I næste måned skal Halforeningens bestyrelse til møde i kommunen. Næste skridt bliver så at skrive 

ansøgninger til fonde.  

John tilbyder, at hvis Halforeningen har brug for hjælp, skal de bare sige til.  

 

Reerslev Idrætsforening 

Der er generalforsamling d. 11.2.2015 - og Michael BC oplyser, at man har tænkt sig at oprette en "onkel-

ordning" - således at der er mulighed for at melde sig til enkelte former for støtte/hjælp til foreningen - og at 

man godt kan komme til generalforsamlingen uden at risikere at føle sig presset ind i bestyrelsen! ;) 

 

Michael BC fortæller, at Idræts- og skytteforeningen har 150 års jubilæum i 2016. Dette skal naturligvis 

markeres, men der er tanker om, at det skal spredes ud over hele året. Det ligger ikke fast, hvordan man vil 

gøre. 

 

Mht. sæsonafslutningsdato har Gitte endnu ikke fået besked fra Linedance - men det bliver sandsynligvis  

d. 18.4.  

 

Menighedsråd  

Jan Kastorp oplyser, at Reerslev sogn nu er i fællespastorat med Hedehusene, så vi har nu 2 sognepræster -  

Lizette og Thomas.  

Mikael Bak oplyser, at der fra skolen lyder en stor ros til præsterne for deres store entusiasme. Børnene er 

meget begejstrede.  

 

Der er børneprædiken d. 5.2.2015 - og der er arrangeret Præstegårdsformiddage d. 26.3. og 16.4.   

2. pinsedag bliver der som sidste år fælles Friluftsprædiken i Høje Taastrup Provsti.  

Midsommerkoncert d. 21.6. kl. 21.  

 

Ældreklubben 

Else fortæller, at både Lizette og Thomas var til klubbens julefrokost, og det var vældig hyggeligt.  

Der er generalforsamling onsdag d. 11.1.2015.  

Møderne ligger fortsat onsdag formiddage - og der er over 20 fremmødte hver gang.  

 

Tingstedet  

Gurli oplyser at det kører godt.  

 

Husholdningsforeningen 

Gurli sender programmet for 2015 til Michael, så han kan lægge det på hjemmesiden.  

 

Caféudvalget (også kaldt Grydelauget) 

Den sidste Caféaften var også en succes - det var med Mogens Lykketoft og Mette Holm.  

Næste caféaftener er 27.2. og 30.10.15.  

Vil gerne lave mad til Landsbylaugets generalforsamling d. 10.4.15  

 

Reerslev Skoles Landsbyordning (sådan hedder det nu)  

Der var åbning af ovennævnte i går på den første skoledag efter juleferien.  
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Det blev festliggjort i skolegården kl. 7.45 - ca. 8.30 - hvor formand for Institutions- og skoleudvalget Kurt 

Scheelsbeck holdt tale og klippede den røde snor - se omtale og fotos på www.reerslev-sterkende.dk.  

 

Ledelsen består nu af strategisk leder og skoleleder Anette Ahrenst, pædagogisk leder for SFO og 

ungdomsklub Lars Vesterdal og pædagogisk leder for daginstitution Carina Rutell. 

Der er stadig udfordringer i forhold til fælles bestyrelse, men når dispensationen fra ministeriet kommer, kan 

det komme på plads. 

Skolebestyrelsen påtænker at invitere til møde med klubbestyrelse og daginstitution. Tina oplyser, at der er 

mange gode fremtidsmuligheder.  

 

Mikael fortæller, at 20 unge tager til Ålborgfestival d. 9. - 11. 2015. Det er 6. år i træk - flot!!  

 

21.1. og 22.1. spiller SFO teater i Forsamlingshuset - ca. 30 børn.  

26., 27. og 28.1. kl. 18.30 er der Familieteater i Forsamlingshuset - H.C.Andersen.  

 

12.-13.-14.3. er der Dilettantforestillinger i Forsamlingshuset. Denne gang også en  

 "socialrealistisk komedie" - "Ud af klappen!" 

29.10. - er der Halloween på skolen.  

Sommerkoncert - datoen kommer.  

 

Reerslev Vandværk  

Michael M oplyser, at den over 100 år gamle tank skal renoveres, da den er begyndt at slå revner.  

Der indhentes p.t. tilbud. 

 

Planlægning af fælles arrangementer 
Fakkeloptog mhp. at få lys på skolevejen fra Hedehusene (fra Truelsvang til Reerslev) 

er nu planlagt til tirsdag d. 3.2.2015. Landsbylauget for formuleret en skrivelse, som vil blive 

husstandsomdelt. (Der skal også ud på Truelsvang). Jan Kastorp fortæller, at datoen er Lysmesse-dag, så det 

er da meget godt valgt!!!!). 

Alle foreningers medlemmer - alle børn og forældre - opfordres til at deltage. Der vil være tilmelding, da der 

skal købes fakler, så det passer med deltagerantallet. Vi håber på at få rigtig mange "af huse"!! At mange, 

som har mulighed for det, deltager!!! Formålet er ikke kun at få "lys på skolevejen" - men også at brede 

seancen ud som et signal til kommunen om, at vi i Reerslev også vil have opmærksomhed. 

Foreningerne holder planlægningsmøde tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 19.00 i skolekøkkenet. Alle er 

velkomne. 

 
 

Evt.  

Michael BC oplyser, at der et par dage inden nytårsaften var forespørgsel fra Fyrværkerimester på 

Tingstedvej vedr. fælles affyring af nytårs-fyrværkeri. Nogle tilmeldte sig, men mange var ikke orienteret -  

Ideen synes vi alle er god, så vi anbefaler, at kendskabet spredes, så alle har mulighed for at deltage og evt. 

samles oppe ved affyrings-stedet - eller man kan nyde synet hjemmefra.  

Der blev forudbetalt via Mobil-Pay, - det fungerede godt.  

 

Næste møde:  tirsdag d. 12.1.2016 kl. 19.00 samme sted.  

 

 

Tak for et godt møde!!!  
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FORELØBIG KALENDER FOR 2015 

 

14.01.2015  Generalforsamling i Ældreklubben   Klubben  

 

21.,22., 1. 

2015 SFO-teater    Huset  

21.01.2015 Menighedsrådsmøde   Servicebygningen 

26.,27., 

28.1.2015 Familieforestilling "Så fortæl da en historie,  Huset 

 Hr. Andersen"  

 

27.01.2015 Møde vedr. Fakkeloptog   Skolekøkken  

05.02.2015 Børneprædiken   Kirken  

09.02.2015 Etiopiensrejse Ruth Christoffersen  HHF 

11.02.2015 Generalforsamling Idrætsforeningen  Huset 

15.02.2015 Fastelavn    Huset 

18.02.2015 Menighedsrådsmøde   Servicebygningen 

25.02.2015 Generalforsamling Forsamlingshuset  Huset 

27.02.2015 Caféaften    Huset 

 

12-13-14.3. 

2015 Dilettant - "Ud af klappen"   Huset 

 

18.03.2015 Menighedsrådsmøde   Servicebygningen 

19.03.2015 Generalforsamling Reerslev Vandværk  Huset 

23.03.2015 Tøjparty    HHF/ÆK Huset 

26.03.2015 Præstegårdsformiddag   Præstegården 

10.04.2015 Generalforsamling - Landsbylauget  Huset  

15.04.2015 Menighedsrådsmøde   Servicebygningen 

16.04.2015 Præstegårdsformiddag   Præstegården 

20.04.2015 Generalforsamling - Husholdningsforeningen Huset 

20.05.2015 Menighedsrådsmøde   Servicebygningen 

25.05.2015 Fælles friluftsprædiken i Høje Taastrup Provsti 

30.05.2015 Hedelandsfestival   Hedeland 

 Sommerkoncert   Skolen 

17.06.2015 Menighedsrådsmøde   Servicebygningen 

21.06.2015 Midsommerkoncert   Kirken 

23.06.2015 Sct. Hansbål  -    Lergraven 

 

29.10.2015 Halloween    Klubben 

30.10.2015 Caféaften    Huset 

 

27.11.2015 Juletræstænding   Huset 

28.11.2015 Julestue    Skolen 

 


