Referat
Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

8. maj 2013

Tid:

19:30‐21:50

Tilstede:

Kirsten Halby, Michael Michaelsen, Lars Andersen, Sigrid Mark Rasmussen,
Michael Blem Clausen, Nick Ziegler Finn Gottrup, Torben Rosborg Nielsen,
Anne Birgitte Stubkjær, John Severin,

Afbud:

Punkter til behandling:
1: Godkendelse af referat
2: Konstituering

3: Evaluering af
Generalforsamling

4: orientering om vejsyn

Godkendt uden ændringer
Formand: John Severin
Næstformand: Torben Rosborg Nielsen
Kasserer: Lars Andersen
Sekretær: Anne Birgitte Stubkjær
Bestyrelsesmedlemmer:
Sigrid Mark Rasmussen
Michael Michaelsen
Nick Ziegler
Finn Gottrup
Suppleanter:
Kirsten Halby
Michael Blem Clausen
Mange gode forslag fra salen som tages under behandling ved
næstkommende møde, herunder forslag om gratis kontingent til tilflyttere
samt opfølgning på mulighed for ældreboliger. Hyggelig fest efterfølgende
med god mad og god stemning.
Der blev holdt vejsyn den 19. april. Fra kommunen deltog størstedelen af
byrådet samt nogle fra administrationen. Fra LL deltog Kirsten, Torben og
Lars. Kirsten forlagde problemerne som de fremgår af vore breve til
kommunen, herunder de dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra
Tingstedvej og Stærkendevej til Brandhøjgårdsvej. Kirsten spurgte til, om
det ville være muligt at etablere en rundkørsel dækkende udkørsel fra både
Stærkendevej og Tingstedvej. Torben spurgte til mulighed for at få sat en
midlertidig fartmåler op på Brandhøjgårdsvej. Lars forslog herefter
besigtigelse af de to udkørsler. Det havde man ikke tid til. Lars spurgte om
deltagerne i vejsynet havde læst LL´s breve til kommunen. De fleste havde
aldrig set brevene. Efter aftale med udvalgsformanden har vi den 23.4
sendt kopi af korrespondancen til samtlige byrådsmedlemmer.
Besøget varede under ti minutter. Henset til at byrådsmedlemmerne ikke
så på de trafikale forhold var byrådsmedlemmernes besøg en parodi på et
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vejsyn.
5: Skt. Hans Arrangement
6. Hedelandsfestival

7: Valgmøde

8. Eventuelt

Opgaver fordelt – i den forbindelse blev en aktionsliste foreslået indført –
Anne Birgitte sender oplæg til beslutning ved næste møde.
Michael Blem informerede om, at der ville tilgå en mail fra
Idrætsforeningen omkring opgaver til Hedelandsfestival – opfordrede
medlemmer i LL til at deltage i opgaveløsningen i det omfang de kan.
Forespørge skolen, om dette kan komme på forældreintra, så også
forældre til børn i Hedehusene/Fløng får denne info.
Der er flere af foreninger i Reerslev, der ønsker et vælgermøde i
forbindelse med det forestående kommunalvalg, herunder LL. John
koordinerer med dem omkring muligheder og dato m.v.
Ingen punkter.

Bestyrelsen ønsker at takke de medlemmer, der forlader Landsbylauget i forbindelse med dette valg ,for en
god og solid indsats i lauget.
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