Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

10. august 2015

Tid:

19:30

Tilstede:

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

Afbud:

Michael, Nick

Punkter til behandling:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Meddelelser fra formand
5. Meddelelser fra kasserer

Anne Birgitte
Tilføjet punkt omkring cykelstien under 7
Tilføjet punkt omkring underbestyrelse til Landsbylauget under 7
Godkendt referat fra den 8. juni 2015
Har haft en god sommerferie – og er klar til at sætte i gang.
Det skal fremgå af vedtægterne, hvem der tegner
foreningen/Landsbylauget. Dette er nødvendigt i forhold til
bankoplysninger og overførsel af konti.
Der skal på næste generalforsamling ændres vedtægter, således at
det fremgår af vedtægterne, hvem der tegner bestyrelsen. Dette
kan gøres på titelniveau. Det foreslås at det er formand,
næstformand og kasserer, der tegner foreningen. Derfor er det også
Formanden der skal have adgang til konti ud over kasserer. Dette
skal ligeledes fremgå af vedtægterne.
Der skal bestilles et nummer specifikt til Mobilepay, så det ikke går
over kasserens telefon. Anne Birgitte ordner nummeret.
Vi fik et lille overskud på Skt. Hans aften. Mangler at betale for slik
til klubben – 500 kr. Anne Birgitte har fået udbetalt kr. 500 til
afregning af klubben.
Der skal rettes i velkomstfolderen samt andre ting på hjemmesiden.
Lene tager dialogen med Michael Michaelsen. Desuden skal det
tilføjes, at vi er på facebook.
Lene bestiller kort til INCO, da Landsbylauget er registreret som
virksomhed. Grydelauget kan ligeledes anvende disse kort ved
indkøb.
Da Lene er kasserer kan Jesper ikke være billagskontrollant – der
skal derfor bytes rundt på Ullas og Jespers roller i Landsbylauget.
John kontakter Ulla omkring dette.
Storindkøb af drikkevarer via Meny I Blåkildecenteret. Der købes ind
og afregnes først bagefter ved retur af de varer, der ikke er blevet
brugt. Fordelen er at vi ikke har et lager og at varerne bliver for
gamle. Desuden kan vi bestille meget varieret. Det vedtages og John
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og Torben er ansvarlige for at indgå aftalen. Jesper kan eventuelt
tage med, da han har kendskab til Grydelaugets aftale med
Blåkildecenteret.
6. Sager til beslutning
a) Idekatalog

7. Sager til drøftelse
a) Evaluering af Skt. Hans
arrangementet

b) Status på
videoovervågning

Oplæg til sti-crawl. Mogens kan eventuelt inviteres og fortælle
noget historie omkring de enkelte stier og områder. Stien ved
Johannes skal markeres, men vi går ikke denne tur, da den er for
lang.
Anne Birgitte laver invitation – ikke primært til voksne. Tilmelding er
bindende. Kirsten og John tager imod tilmelding.
Lene laver maden – meld til Lene, hvis du kan hjælpe.
Hvis æblerne er modne vil Kirsten, John og Torben lave frisk
æblemost.
Planlægningsmøde den 7. september hos John kl. 19.
Fælles Have – Aiah inviteres til næste møde for at fremlægge
hendes ide – Anne Birgitte sender artikel til alle medlemmer.
Vi påbegynder planlægning af tur i Hedeland til næste forår/sommer
Der er indkommet forslag om en tur til Hedeland med temaet: Hvad
kan man spise i Hedeland + Tur til Bisonfarm. Lene har information
om stedet.
Mikrofonerne/højtaler skal fungerer bedre.
Prisen for skumfiduser var for høj – når der ikke var kiks. Næste år
skal der være 6 i hver pose inkl. kiks.
Det foreslås, at Skoleleder Anette Ahrenst afholder talen. Anne
Birgitte lufter ideen for Anette Ahrenst.
Der skal sættes telt op til musik tidligere end i år, da der blev
kæmpet en del med at få stængerne til at passe.
John og Torben kontakter forvaltningen omkring den tilbagemelding
der er kommet fra politiet omkring de nødvendige tilladelser, som er
meget om-sig-gribende.

c) Cykelstien
Torben har udarbejdet et svar til læserbrev, hvor Lars Prier har givet
et svar på vores læserbrev som opfølgning på fakkeloptog den 3.
februar 2015. – Vi er enige om, at holde en smule lav profil, men
samle bolden op fra Lars Priers indlæg omkring at der vil være
lydhørhed til økonomiske favorable løsninger. Følge op på skolestart
og den miljø – økonomiske løsning, der på et tidspunkt er relevant.
d) Underbestyrelse til
Landsbylauget

e) Henvendelse vedr.
søgning af slægtsgård

Snapseklub. – det foreslås at den lægges under Grydelauget.

Lene har sendt en efterlysning der kommer i Tingstedet. Det foreslås
at billedet vises til Mogens – han vil måske kunne hjælpe. Lene
sender til John, der går forbi Mogens.
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8. Eventuelt

Der skal allerede indsamles ting til juledekorationer – opfordring til
alle begynder at samle når de går en tur i Hedeland.
Møde i uge 42 flyttes til uge 43 pga efterårsferie.
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