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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 9. oktober 2014 

Tid: 19:30 

Tilstede: Aiah, Sigrid, Nick, Lars, Finn, John, Anne Birgitte 

Afbud: Michael, Torben, Kirsten 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Aiah Noack 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Der tilføjes følgende punkter til beslutning under pkt. 6: 
 
6e: Skovrejsningsmøde 
 
6f: Stilling til nyt tag på forsamlingshuset 
 
6g: Mødetider i Landsbylauget 
 

3. Godkendelse af 
referat 

Ingen kommentarer – referat godkendt 

4. Meddelelser fra 
formand  

Kulturudvalget har forespurgt LL om Reerslev er interesseret i at aftage 
kunst fra Tine Ring Hansen – en  Bronzeskulptur:  Det siger vi ja tak til 
 
Reerslev gamle fotos fra Mogens, John kontakter, Boje Kock og Mogens 
 
Nordtoften 2 -  godt møde. Der har været forsøgt arbejdet med et forlig. 
Lauget trækker sig fra dialogen.  
 

5. Meddelelser fra 
kasserer 

Et medlem har betalt 

6. Sager til beslutning 
a. 
 
 
 

 
 

     
                
 
 
 

 
Fakkeloptog på sti fra Reerslev til Hedehusene. Indkalde til møde med 1-2 
repræsentanter fra menighedsrådet, skolebestyrelse, idrætsforening, 
forældreforening, halforening, ældreklubben og forsamlingshuset. Mål at 
danne kæde hele vejen. Mål: A) Tilbyde at blive testområde for solcelle 
lamper. B) sætte noget lys op.  
Oplæg skitse invitere byråd  i den ene ende og følge dem til den anden 
ende ad mørk sti. Holde en lille tale. Presse. Borgmesteren og byrådet. 200 
fakler. Ingen bespisning. Kommitment angående deltagelse. Oplæg fra 
Sigrid. Udvalg består af Sigrid, John, Torben/Lars. Ideel datoer 19-20-21 
Januar (ingen måne). Formøde uge 46. (Anne Birgitte inviterer) 
Landsbylauget indkøber fakler 
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b. 
 
 
c. 
 
 
 
 
d. 
 
 
e. 
 
 
 
f. 
 
 
g. 

Politiet. John bagud. Frank tidl PET kontaktes af Nick. Oplæg om nabohjælp 
mm. 
 
Nick bringer juletræ. Lys skal sættes bedre fast. Michael har måske 
lyskæderne? John kontakter. Virker lysene? Nisseorkesteret. Sange trykkes. 
Hvem? Underholdning af samme som 2013, men helst et andet nummer. 
Kirsten er kontakt.  
 
Julestue. Dekorationer og kranse. Saml deko-materiale i skoven. Vi betaler 
Birthe for at rydde op. John spørger. 
 
Skovrejsning. Nick. Kim Søderlund. 28.10 kl 14.30 på Rådhuset. 1 plads. 
Nick deltager. Kan der fremskaffes endnu en plads, er Aiah meget 
interesseret i at deltage i mødet 
 
Der er indsamlet kr. 50000 til forsamlingshusets tag. Lauget bevilger tilskud 
til tag på kr. 5000 
 
Mandag ny mødedag. Første gang bliver anden mandag i november - d. 10 
november. Ny mødetid er kl 19:45. 

7. Sager til drøftelse 
a. 

 
John har modtaget brev fra Landsbylauget i Fløng vedr. opførelsen af 
koldhaller og værksted på den tidligere BB Beton-grund. Fløng Landbylaug 
udtrykker stor bekymring for denne tilladelse pga grundvandet i området.  
Byrådet har behandlet ansøgning fra Tscherning og godkendt hallerne + 
værksted. HOFOR er kommet med indsigelser, da de er bekymret for 
vandreserverne i undergrunden. Der må f.eks. ikke opbevares eller 
anvendes pesticider på ejendommen. I kommunens endelige godkendelse 
fremgår det, at der ”ikke er væsentlige miljøhensyn, der kan begrunde et 
afslag på tilladelse til opførsel af koldhaller på arealet”, hvilket LL er 
uforstående overfor. 
LL har gjort opmærksom på den tunge trafik, der vil være en afledt effekt, 
af denne godkendelse. Desuden frygtes at Cykelrute nr 4 og 6 bliver mindre 
attraktiv hvis der etableres fabrik, dvs turisme forsvinder. Nick mener, at 
der er servitut på grunden, der angiver at BB – grunden skal føres tilbage til 
landbrug ved ophør. Desuden forlyder det at Tscherning har anvendt 
grunden  ved siden af Reerslev skole til samling af maskinel. Dette 
formodes at blive overført til BB grunden, hvilket må formodes at give 
støjgener  
John ringer til kommunen ang. tilladelse af koldhaller. Haster.  
Skal der koordineres med Fløng Landsbylaug i forhold til vores næste 
møde?  
Nick har kontakt til flere interessenter og vil spørge dem om deres 
aktiviteter og tiltag i forbindelse med ovenstående situation. Det drejer sig 
om følgende: 
Naturfredningsforeningen. Henning.  
HOFOR 
Arne Frandsen (Vandværket i Stærkende) 

8. Eventuelt På næste møde skal to-do liste på Juletræstænding og Julestue gennemgås. 

 


