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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 9. maj 2016 

Tid: 18:30 

Tilstede: John, Torben, Lene, Kirsten, Vibeke, Mads, Finn,  

Afbud: Sigrid, Nick, Michael, Helle, Anne Birgitte 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent John Severin 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt - dog tilføjet punkt 6 e: Evaluering af 
bisonarrangement. 

3. Godkendelse af referat Der blev gjort opmærksomt på, at dirigenten skal godkende 
referatet. Anne Birgitte sender referatet til Jesper (Dette er 
gjort via Lenes mailadresse, da Jespers mailadresse ikke er 
oplyst) 

4. Meddelelser fra formand  Ingen meddelelser 

5. Meddelelser fra kasserer Endelig er mobil-pay i orden, men måske skal vi bruge en ny 
telefon. Lene undersøger sagen. Vi havde en samlet udgift 
på Bison-turen på 6200 kr. og et overskud på 738 kr. på 
generalforsamlingen 

6. Sager til beslutning: 
a) Konstituering 

 
 
 
 

b) Godkendelse af oplæg til 
artikel til Tingstedet vedr. 
afholdelse af 
Generalforsamling 
 
 

c) Rammer og oplæg til 
visionsmøde i 
Forsamlingshuset den 12. juni 
2016. 

- Invitationer til 
runddeling 

- Tingstedet skal 
have sendt 

 
John blev genvalgt som formand 
Mads valgt som næstformand 
Anne Birgitte genvalgt som sekretær 
Lene genvalgt som kasserer 
 
Godkendt – dog tilføjes til formandens beretning at 
Borgermøde pt udskydes. 
 
 
 
 
Bestyrelsen besluttede, at borgermødet ikke skal holdes 
d.12. juni 2016.Derimod skal der afholdes 
planlægningsmøde d.13/6 på vores næste møde 
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indlæg senest 
den 10. maj 
mhp 
offentliggørelse 
i juni-
nummeret.  
 

d) Kageliste 
 

e) Evaluering af 
bisonarrangement 

 
 
 
 
 
 
 
Godkendt 
 
Turen var en stor succes.38 personer deltog og det var en 
stor oplevelse med god mad-sødt værtspar og dejligt vejr. 
Desuden var også ude at se Gyrstinge-Hallen - en hal der 
har visse ting der kan sammenlignes med vores 
forhåbentlige kommende hal i Reerslev. 

7. Sager til drøftelse 
a) Skt. Hans arrangement 

 
 
 
 
 

b) Hedelandsfestival 
c) Råger i træerne – hvad gør vi? 

 

 
Indlæg sendt til Tingstedet. 
Der er ikke taget stilling til to-do-liste til Skt. Hans som blev 
fremsendt på mail til bestyrelsen den 16. april 2016?!? 
 
 
 
Intet drøftet ifølge referat?!? 
Intet drøftet ifølge referat?!? 

8. Eventuelt Intet til punktet. 

 


