Referat
Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

12. juni 2013

Tid:

19:30‐21:40

Tilstede:

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

Afbud:

Nick Ziegler – Michael B. Clausen

Punkter til behandling:
1.Valg af referent
2. Godkendelse ad dagsorden
3.Godkendelse ad referat fra
den 8. maj 2013
4. Information fra formanden
a): henvendelse fra Birthe fra
Forsamlingshuset om at
overtage
juletræstændingsarrangementet

Anne Birgitte Stubkjær
Dagsorden godkendt – fjernevarme og valgmøde tilført punkt 6
Referat godkendt

Det er vigtigt at Landsbylauget fortsat står for julearrangementet. John
og MM kontakter Birthe for at afstemme forventninger – vi har tilbud på
kr. 100 for mad og oprydning fra anden side.
Det blev besluttet, at flytte juletræstænding til om fredagen.
Selvom vi flytter juletræstænding til fredag skal julestue fortsat være om
lørdagen

b)Trafiksag

Vi har behandlet en trafik sag og vil opfordre de pågældende til at
henvende sig til teknisk forvaltning.

Information fra kasseren

Regnskabet for Generalforsamling giver underskud på kr. 5500 – det var
beregnet og forventet.
LL havde modtaget forslag om, at passive medlemmer i LL kunne få
gratis abonnement på Tingstedet. Det blev besluttet ikke at efterkomme
forslaget, men i stedet henvise til at Tingstedet ligger på hjemmesiden

5. Opfølgning på punkter fra
generalforsamlingen
A)

B)

Det blev forslået at Kontingent er gratis for nye tilflyttere. Dette mener
LL ikke vil give flere medlemmer – men derimod vil differentieret priser
på arrangementer kunne have en effekt – man får noget ud af
medlemskabet.
Det blev foreslået at oprette en Facebook‐gruppe om LL. Der træffes
beslutning om dette på næste møde.
Punkt til næste møde – evt. bod til indmeldelse og betaling af
kontingent, når der er arrangement.
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C)
6.Overblik over aktiviteter

7: Udvalg

8: Opfølgning på aktiviteter til
Skt. Hans arrangement
9: Eventuelt

Ældreboliger – Michael B undersøger status på sagen omkring
ældreboliger. – John tager fat i Michael
Aktionsliste pr. arrangement er vedtaget
Lys på stien: det overvejes at skrive et indlæg i Taastrup Avis. Michael M
påtog sig at komme med et oplæg til næste møde.
Brandhøjårdsvej: afventer reaktion fra kommunen efter dens
behandling af vejsynet.
Presse og kommunikation: John Severin og Michael M – evt
facebookgruppe – Sigrid
Trafikudvalg: Lars Andersen og Torben
Agenda 21: John Severin og Torben
Skovrejsning: Nick Ziegler
Udvalg til aktivitet og arrangementer nedlægges, da ansvaret påhviler
alle i bestyrelsen – der henvises til aktionslisten for ansvarlige for de
enkelte dele af arrangementerne.
Aktionsliste gennemgået
Michael M har kontaktet Tune‐net omkring tilslutning af borgere i
Reerslev‐Stærkende. Dette kræver en forhåndstilkendegivelse fra
beboerne i området – Michael M undersøger dette nærmere og vender
tilbage ved næstkommende møde
Anne Birgitte forslog, at der udarbejdes forretningsorden for LL’s virke
og rundsender oplæg til drøftelse ved næste møde.
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