REERSLEV‐STÆRKINDE LANDSBYLAUG
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET
ONSDAG D. 13. MARTS 2013 KL. 19:30
Deltagere: Tanja, Lars, Michael M., Aage, Kirsten, Sigrid og Niels
(Tanja ymtede noget om, at Nick sandsynligvis var i Afrika og skovlede sne!!!, mens
Michael B.C. ikke kom med kagen. Torben havde meldt afbud)
1. Godkendelse af endelig dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser eller ændringer
2. Godkendelse af referat fra forrige møde
a. Referatet blev godkendt med nogle mindre rettelser
3. Meddelelser fra formand og kasserer
a. Kirsten mindede om projekt ”Ren by” d. 21. april, hvortil hun nok skulle skaffe de
nødvendige remedier, selvom hun ikke kunne deltage. Punktet tages op igen på
april‐mødet.
b. Intet nyt vedr. busplanerne
c. Lars kunne fortælle at regnskabet var revideret og godkendt
d. Lars har fået en forespørgsel vedr. passive medlemmer og kontingent. Det blev
oplyst at kontingentet er det samme som for ordinære medlemmer, blot har man
ingen stemmeret.
4. Generalforsamling d. 19 april 2013
a. Formandens beretninger
i. Formanden har endnu ikke fået færdiggjort beretningerne, som vil blive
rundsendt pr mail til kommentarer og tilføjelser
b. Nye bestyrelsesmedlemmer?
i. Kirsten fortsætter sit opsøgende arbejde med at finde mulige kandidater.
Den øvrige bestyrelse opfordres til at overveje mulige emner.
c. Det praktiske arrangement omkring spisning og underholdning
i. Et forslag om at leje hvide duge til festbordene blev vedtaget.
ii. ”Festudvalget” (Kirsten, Michael M. og Torben) sørger for at planlægge og
delegere opgaverne ud til bestyrelsens medlemmer
iii. Kirsten holder ”jubilæumstalen” som festtale i forbindelse med middagen
iv. Tilmelding senest d. 14. april.
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d. Spørgsmålet om dirigent blev drøftet og man blev enige om at Kirsten spørger Lars
Ole.
5. Skt. Hans ‐ arrangementet
a. Ikke noget nyt, så den videre planlægning overlades til den nye bestyrelse.
6. Eventuelt
a. Lars sender indlægget vedr. stibelysning til Tingstedet (Rie Michaelsen)
b. Lars foreslog at skrivelsen til byrådets medlemmer overvejes nok engang. Michael
M. påpegede vigtigheden af at nævne, at der var tale om en skolevej. Brevet sendes
først efter påske – med mulighed for tilføjelser og kommentarer via mail
c. Aage mindede om den rigtige betegnelse: ”Reerslev‐Stærkinde Landsbylaug”.
d. Uden for referat mente Tanja, at det var for ringe at blive væk fra et møde uden
afbud, når man skulle have haft kage med. Hun var tydeligvis skuffet.
e. Lars navngav dagens dyr: En bredrøvet humlebi

Mødet slut kl. 20:40
m.v.h.Niels
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