Referat
Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

13. marts 2014

Tid:

19.30

Tilstede:

Torben, Michael M, John, Finn, Kirsten, Lars og Anne Birgitte fra punkt 7.

Afbud:

Michael B, Nick og Sigrid

Punkter til behandling:
1.Valg af referent
2.Godkendelse af endelig
dagsorden
3.Godkendelse af referat
4.Meddelelser fra Formand

5.Meddelelser fra kasserer

6. Sager til drøftelse
a. Generalforsamling

Lars
Tilføjet nyt punkt 8 Vejbesigtigelse og et punkt 9 Opfølgning på møde
med Corabelle.
Godkendt
• John orienterede om, at landsbylaugene i Fløng, Sengeløse og
Reerslev‐Stærkende har en repræsentant i kommunens
trafikudvalg, og at denne hidtil er gået på skift. Pt har Sengeløse
posten og John har foreslået Torben indtræder for den
kommende periode. Dette har givet anledning til en del
diskussion, herunder om alle tre landsbylaug skal have hver sin
deltager, eller om udpegning skal ske ved lodtrækning, eller om
landsbylaugene i det hele taget er berettiget til at være
repræsenteret. Sagen er endnu ikke afklaret.
•

John vil forespørge kommunen, om der er noget nyt om
ældreboliger.

•

Landsbylauget har modtaget en henvendelse vedrørende en
nabohøring om en påtænkt dispensation fra lokalplanen. Ud fra
det foreliggende, var der enighed om, at vi vil skrive til
kommunen og meddele, at kommunen ikke bør give den
påtænkte dispensation. John, Finn og Michael M vil formulere et
brev til kommunen herom.
Landsbylaugets regnskab for 2013 er nu blevet revideret.
Fastelavnsarrangementet gav et overskud på kr. 1.285. Halvdelen
heraf er udbetalt til Forsamlingshuset.

•
•

John og Kirsten er begge forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
John skriver sin beretning og Torben vil læse denne op og i øvrigt
varetage formandens rolle på generalforsamlingen.
Sigrid havde som aftalt på tidligere møde indhentet information om
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priser på underholdning. John taler med Sigrid og anmoder hende om at
lave aftale herom.
Kirsten påtog sig at købe blomster. Vi mødes kl 1100 til bordækning.

b. Info om formøde vedr.
fjernvarme

c. evaluering af fastelavns‐
arrangement

Michael B og Lars og eventuel også Nick deltager i formøde den 20.3 med
fjernvarmeværket i Tåstrup. John sørger for invitation til borgermødet
den 27.3, således at denne kan deles ud sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
Anne Birgitte havde forud for mødet fremsendt sine observationer og
forslag til overvejelse. Det blev besluttet, at der til næste år ikke skal slik i
tønderne, og at vi i stedet for vil uddele poser med slik.

7.Sager til beslutning
a. Årshjul i Landsbylauget

Michael M gjorde opmærksom på, at det var tid at få omtale af Sankt
Hans arrangementet i Tingstedet. Aftalt at Michael M spørger vores nye
præst, om hun vil holde båltalen.
Anne Birgitte tilretter årshjulet.

8. Vejbesigtigelse den 15.5

John, Torben og Lars deltager i vejbesigtigelsen og andre fra bestyrelsen
er også velkomne til at deltage. Torben og Lars laver et udkast til mail,
som kan sendes til samtlige byrådsmedlemmer forud for vejbesigtigelsen.

9. Opfølgning på møde med
Corabelle

Der var enighed om, at mødet havde givet deltagerne lejlighed til at
komme frem med deres forskellige bekymringer over for Corabelle.
John fremhævede endvidere, at Corabelle havde lovet:
• at fremkomme med oplæg til, hvad de lokale foreninger kan
bidrage med
• at vi vil få et oplæg om festivalen, som vi kan sætte i Tingstedet
• at vi efter festivalen vil få mulighed for deltage i en evaluering

10. Eventuelt

John oplyste, at han ikke havde modtaget nogen henvendelser
vedrørende kommuneplanen.
Torben undrede sig over, at kommunen havde fældet de fleste af træerne
på trekanten mellem Stærkende og Reerslev uden at orientere os herom.
John kunne oplyse, at træerne var fældet på grund af sygdom.
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