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Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 11. januar 2011 kl. 19.00.  

                                                                                                                        
Initiativtagere: Michael Blem Clausen, Lars Vesterdal  og Frands Bennetsen.  
 
 
Bendt Poulsen   Menighedsrådet 
Tlf. 2244 4989  bendt.poulsen@mail.tele.dk
 
Jens Midtgaard   Forsamlingshuset, RIF 
   jm@miljoe-logistik.dk
 
 
Michael Blem Clausen  Landsbylauget, Forældreråd i Lærken 
   micclausen@gmail.com
 
Frands Bennetsen  Forældreforeningen, RIF/svømning 
   frands.bennetsen@mail.dk
 
Lars Vesterdal  Leder, Reerslev Fritidsklub  
   larsve@htk.dk
 
Mikael Bak Jensen  Børnemusikansvarlig  
   Reerslev skole og SFO  
   miba@youmail.dk
 
Gitte Pedersen  Skolebestyrelsen, RIF/effect  
   guk.pedersen@mail.dk  
 
Ebba Hestbæk   Kultur på Heden 
   ebba.hestbaek@batcol.dk
 
Ulla Christensen  Landsbylaug, RIF, Forsamlingshuset 
   ullachr@mail.tele.dk
 
Rie Michaelsen   Tingstedet, Forsamlingshuset 
   rie.michaelsen@4m2you.dk  
 
Gensidig orientering  
Michael BC, Landsbylaug (LL), formand for forældreråd i Lærken. 
Indleder med at orientere om et planlagt åbent møde i landsbylaugregi d. 9.2.11, hvor han håber rigtig mange vil møde 
op for at deltage i aftenens emne – Hvordan vi ser/ønsker fremtidens landsbylaug. 
Der arrangeres fastelavnsfest i samarbejde med forsamlingshuset d. 6.3.  
 
Lars Vesterdal, Klubben 
Nedskæring i økonomien fra kommunens side har givet store problemer. Bl.a. kan skituren i år ikke gennemføres.  
Det er usikkert om kolonien kan blive til noget. Lars håber at klubben i øvrigt kan fortsætte uændret.  
Ønsker at musikfestivalen kan gentages i år.  
 
Mikael Bak, SFO (forældreforeningen ved musikundervisningen)  
Repræsenterer Jens Arnt ved mødet (Jens er blevet forhindret i at deltage) - men kan dog ikke tage beslutninger på hans 
vegne. 
SFO har lavet teater i forsamlingshuset forrige år, som var en succes. Dette vil de gerne gentage – det vil blive d. 10.3. 
og 11.3. kl. 18. De vil skulle bruge scenen – og ellers foregår underholdningen ved billeder på lærred. (Billeder taget 
rundt om i byen).  
The Dirty Dogs spiller også unplugged – de vil evt. gerne spille i kirken. D. 15.1. er der koncert på skolen fra kl. 15 – 
17.30. Alle er velkomne. Koncerten er optakt til at de deltager i en stor Musikfestival i Ålborg om nogle uger.  
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Frands Bennedsen Forældreforeningen(FF), RIF/svømning 
Tilgangen til svømning er steget 30%.  
Mht. hal-aktiviteten er der en positiv dialog med kommunen. Roskildefestivalen ”gav” 100.000 kr i 2010. 
Gitte Pedersen, skolebestyrelsen, RIF/effect  
Efterlyser flere deltagere til haludvalget.  
 
Rie Michaelsen, Forsamlingshuset (FH) (herunder dilettant, Reerslev Musik Forsyning), Tingstedet 
Desværre er årets dilettant-forestillinger aflyst pga. pludselig opstået sygdom. Der planlægges genoptagelse i 2012. 
RMF er lagt i dvale pga. for lidt lokal opbakning – desværre.  
Orienterer om at Tingstedet har haft nedgang i annoncer pga. krisen. 
 
Ulla Christensen, Landsbylaug, RIF, FH  
Orienterer om, at hun stopper som kasserer i Landsbylaug og RIF til foreningernes generalforsamling. Men vil i øvrigt 
gerne give en praktisk hånd med ved arrangementer. 
 
Ebba Hestbæk, Kultur på Heden 
Ebba orienterer om, at hun er blevet ”stationsforstander”, idet hun bestyrer og bruger stationsbygningen for kommunen 
(indtil den evt. bliver solgt), så hun tilbyder, at vi kan låne lokalerne (3 rum) til evt. arrangementer, der kører 2 – 3 
gange. Vi vil gerne se det!!  
Desuden vil Ebba gerne være til hjælp med ideer og støtte.  
 
Bendt Poulsen, Menighedsrådet (MHR) 
Menighedsrådet har mange svære opgaver i forbindelse med menighedsrådsarbejdet  og kører på vågeblus p.t. Den 
udfarende kraft er ikke stor, men er åbne overfor henvendelser udefra vedrørende arrangementer i kirken.  
 
Jens Midtgaard, RIF og FH 
Det går godt for mange sportsgrene – men der mangler børn og unge. Han opfordrer til at flere møder op til 
generalforsamlingen – der mangler virkelig hænder.  
Klubhuset bruges mest af fodboldfolket. I maj-juni bruges det af SFO’en.  
Jens beder os om at holde antennerne ude mhp. At ”fange” undervisere til fx mor-barn-gymnastik.  
 
Evaluering af musikfestival i Hedeland 2010 og aftale for musikfestival i Hedeland d. 20. august 2011 
Lars lægger ud med at fastslå, at festivalen var en succes – hvilket anerkendes af de tilstedeværende. Der har været en 
rigtig god omtale, som både kommer musikken og Reerslev til gode. Han takker for samarbejdet og støtten, og giver 
også udtryk for, at der har været nogle startvanskeligheder mht. kommunikationen og tilrettelæggelsen af samarbejdet 
med de frivillige hjælpere i foreningerne.  Dette snakker vi igennem, og der er enighed om at gentage festivalen.  
  
Lars og Michael BJ melder tilbage efter påske (til Rie) hvor de har styr på hvilket koncept kommunen har udstukket for 
afholdelsen af musikfestivalen.  I mellemtiden har Michael BC, Frands og Jens M haft møde, hvor de har afklaret 
”fordelingsnøglen mht. overskud de 3 foreninger imellem”. Det er Lars’ og Mikaels mening, at foreningerne skal holdes 
skadesløse i forbindelse med festivalen. 
Så mange hænder som muligt fra foreningerne og andre frivillige er meget velkomne d. 20.8. – der kommer mere nyt 
efter påske!!  
 
Evaluering af Julestue/Juletræstænding 2010 og tanker vedr. næste års Julefest lørdag d. 26. november 2011 
LL/RIF 
Julestuen på skolen gik rigtig godt – dog vil det være mere hensigtsmæssigt med julestuen fra 13 – 16. Der skal være 
mulighed for boder. 
Talen faldt på krybbespil – i kirken – og Ebba tilbød at stå for instruktionen af et sådant. Mikael og Ebba vil snakke 
sammen efter påske. Ideen om et fakkeloptog, fra FH til Kirken og retur, blev født – det vil der blive arbejdet videre på.  
Julestueudvalg: Gitte, Else, Kirsten, Rie, Michael BC og Jens M.  Suppleant: Ulla.  Rie mailer en mødedato (først i 
november). 
 
Hedens Kulturdag d.  20. September 2011 
Ebba spørger, om vi vil deltage fra Reerslev.  Spørger om The Dirty dogs vil spille. Mikael vil gerne formidle 
kontakten.  
Vil Idrætsforeningen deltage? Der er tale om gammeldags gymnastik:  fx æggevæddeløb, tovtrækning.  
Løb: Fra Hedehusene station – langs banen – rundt om Ansgarkirken og tilbage. Hedehusene og Sengeløse har meldt 
sig klar.  
Børnekor (kl. 13 - 16)– har Reerslev et sådant?  Bendt vil undersøge det og ringe svar til Ebba.  
 
Roskildefestival 
Frands efterlyser frivillige, der vil stå for logistikken for 15 personer vedr. vagter ved fx papcontainer på festivalen – 
(Frands har 15 navngivne frivillige). Ring eller mail til Frands.  Han har selv ansvaret for logistikken for 50 personer – 
som han gerne fragiver sig. 
 
Ny mødedato for paraplymøde – januar 2012 – (Du modtager datoen i november 2011) 
 
       /rm 



 
 
 


