Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

8. juni 2015

Tid:

18:00

Tilstede:

Lene, Helle, Kirsten, John, Torben, Finn, Anne Birgitte

Afbud:

Sigrid, Aiah, Lars, Nick, Michael

Punkter til behandling:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af
referat både
Generalforsamling
og mødet den 18.
maj 2015
4. Meddelelser fra
formand

5. Meddelelser fra
kasserer

6. Sager til beslutning
a. Konstituering

Anne Birgitte
Godkendt
Godkendt

Der er indkaldt til møde på mandag den 15-06-2015 på Rådhuset omkring
Landsbyens udfordringer i forbindelse med etablering og overholdelse af
gældende regler i forbindelse med udbygning.
Der er desuden møde blandt alle Landsbylaugene med Michael Ziegler.
Skolen har haft en konkurrence, hvor der er fundet 4 indslag omkring lys
på cykelstien. De overdrages til Michael Ziegler og sendes til Tingstedet
mhp offentliggørelse.
John følger op på Hedeland I/S i forbindelse med etablering af den nye
vej og overgangen ved kirken.
Lene: Forslag – kunne det være en ide at spørge om indvejningshuset
kunne anvendes som Naturskole? – John følger op.
Alle fra bestyrelsen skal aflevere en kopi af kørekort eller pas og
sygesikringsbevis. Sendes eller afleveres til annebirgitte@244.dk
Der skal udarbejdes konstitueringsliste, som skal underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer – det samme skal vedtægterne. John kommer
rundt og henter underskrifter.
Formand: John Severin
Kasserer: Lene Johnsson
Næstformand: Torben Rosborg Nielsen
Sekretær: Anne Birgitte Stubkjær
Bestyrelsesmedlem/Pressekoordinator: Sigrid Mark Rasmussen.
Bestyrelsesmedlem Finn Gottrup
Bestyrelsesmedlem Michael Blem Clausen

Side 1 af 2

Bestyrelsesmedlem Kirsten Halby
Suppleant: Helle Leegaard
Suppleant: Nick Ziegler
Den, der har kage med, er referent
b. Skt. Hans
Arrangement

7.
8. Eventuelt

Vi har gennemgået listen.
Lene foreslår, at der oprettes en konto i Blåkildecenteret, hvor de
tilbyder at tage drikkevarer retur – ligesom de har i Grydelauget. Torben
og John overvejer det - det foreslås at Jesper Petersen tager med ved
indgåelse af aftale.
Lene laver et opslag omkring kontingent til Skt. Hans. Anne Birgitte
udarbejder nye MobilePay-skilte med Lenes nummer påført.
Vi har deltaget i køkkenet og opsætning af telte
Forespørge på at låne naturhytten ved Tune til et Bestyrelsesmøde/John
Rundvisning i Hedeland for landsbyens borgere.
Rundvisning i Reerslev med de små stier m.v. evt for nye borgere og
andre interesserede.
Lene opslår oprettelsen af en idebank med gode ideer til arrangementer.
Lene vil gerne have flere skraldespande til hundelorte opstillet i Reerslev.
Dette punkt foreligges kommunen – men set i lyset af det forestående
møde udskydes dette pga timing.
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