Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:
Tid:
Tilstede:
Afbud:

14. august 2014
19:30
Sigrid, John, Kirsten, Torben, Lars, Anne Birgitte
Michael, Nick, Finn, Aiah

Punkter til behandling:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af
referat

Sigrid
Godkendt

4. Meddelelser fra
formand

Torben og John har været til et meget positivt møde med de andre
landsbylaug, hvor det blev besluttet at lave fælles prioritering til byrådet
samt at repræsentanten i Agenda 21 udvalg mv. sørger for at orientere de
øvrige landsbylaug.

Den øvrige bestyrelse havde ikke modtaget referatet. Referatet
fremsendelsen til skriftlig godkendelse.

Huset på Thorsbrovej, som tilsyneladende var omdrejningspunkt for
kriminel aktivitet, er blevet forlat af lejerne.
Formanden orienterede om, at byggeriet af garagen på Nordtoften, som
der ikke er byggetilladelse til, ser ud til at fortsætte. Landsbylauget blev
enige om at kontakte kommunen igen. John laver et udkast og sender
rundt.
Corabelle har kontaktet foreningerne i Reerslev-Stærkende med henblik på
at skaffe frivillige til festivalen. Der var imidlertid tale om blot en måneds
varsel, og opgaverne var blandt andet nattevagt for 50 frivillige, som det er
urealistisk at skaffe frivillige til med så kort varsel. Foreningerne har derfor
meddelt, at de ikke kan hjælpe.
Resultatet af vejsynet er sendt ud til bestyrelsen. Lars og Torben laver et
udkast til en ny henvendelse til kommune, idet brevet fra kommunen ikke
forholder sig til oversigtsforholdene ved udkørslen fra Reerslev syd eller
ønsket om rundkørsel.
5. Meddelelser fra
kasserer

Der blev solgt for ca. 2300 kr. til Sankt Hans. Overskuddet er på over 900 kr.
før køb af borde-bænkesæt. Slikket var lige billigt nok. Det blev besluttet, at
næste år skal der kun være poser til 5 og 10 kr.

Side 1 af 2

Der er ikke kommet regnskab for Hedelandsfestivalen fra de øvrige
foreninger endnu.
6. Sager til beslutning

Det blev drøftet hvorvidt man kan låne landsbylaugets borde-bænkesæt.
Det blev besluttet, at medlemmer af foreningen kan låne dem gratis.

7. Sager til drøftelse:

Evaluering af Skt. Hans arrangement: Alle var enige om, at det var et godt
arrangement. Der kunne godt bruges flere borde-bænkesæt. Næste år
spørges Opera Hedeland, om man kan låne deres.
Der skal bruges mikrofonen til både taler og velkomst.
Næste år bliver det sagt i velkomsten, at børnene ikke må opholde sig på
toppen af skrænten bag bålet.
Det var et godt tidspunkt arrangementet startede på.

8. Eventuelt:
a)

Michael B.C har til dette punkt sendt følgende orientering om
fjernvarme:
Projektforslaget er stadig under udformning, men jeg har fået en
bekræftelse på, at den såkaldte VEKS-løsning, hvor vi bliver koblet på
fjernvarmeledningen i Hedehusene og bliver tilbudt de samme vilkår og
priser som resten af kommunens fjernvarmekunder, er økonomisk
rentabel, og at det projekt, som de regner med at kunne præsentere os
for senest til oktober, kommer til at basere sig på dette.
Med andre ord. For Høje-Taastrup Fjernvarme er det ikke længere et
spørgsmål om vi får tilbudt fjernvarme, men om hvad de præcise
økonomiske vilkår, tilslutning mm. bliver.
Det betyder også, at beboere i Reerslev og Stærkende, der skal skifte fyr
inden vinter, allerede nu kan kontakte HTF og lave en forhåndsaftale og
få stillet en funktionel varmeløsning til rådighed, indtil de kan få
fjernvarme. Jeg har aftalt med dem, at jeg får næste opdatering i næste
uge.

b)

Facebook-gruppen har fået mange medlemmer over sommeren.
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