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Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 10. oktober 2016 

Tid: 19:00 

Tilstede: John, Vibeke, Mads, Anne Birgitte, Lene, Kirsten, Sigrid 

Afbud: Finn, Nick 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjet punkt til drøftelse omkring muligheder på 
trafikområdet. 

3. Godkendelse af referat Rettelse til punkt 5 fra sidste referat omkring overskud fra Skt. 
Hans – dette er retteligt 1606,75 

4. Meddelelser fra formand  
a) Lys på cykelstien 

 
 

b) Opfølgning på TVO 
Nordtoften 
 
 

c) Opfølgning på nybygget 
skur på Nordtoften 2 

 
 

d) Opfølgning på 
suppleantindtrædelse i 
stedet for Michael B 
 

e) Det fælles Landsbylaug 
 

 
Der er afsat kr. 750.000 og det er endeligt besluttet i Byrådet 
til det formål at få lys på cykelstien. 
 
Ansøgning om forlængelse er sendt til politiet – det forventes 
at der gives tilladelse til yderligere en periode, da det har haft 
en effekt. 
 
Kommunen har ikke givet tilladelse til denne bygning – denne 
indgår som en del af de øvrige sager, som kommunen ligeledes 
kører imod pågældende. 
 
Sigrid indtræder i Bestyrelsen som medlem i stedet for 
Michael B. 
 
 
7. marts 2017 er der møde i det fælles Landsbylaug-regi 
sammen med kommunen – Vibeke deltager sammen med 
John i dette møde. 

5. Meddelelser fra kasserer: Der er kommet et nyt medlem til Landsbylauget. 
Der er kommet enkelte betalinger på hjemmeside samt 
mindre beløb til alm. drift. 

6. Sager til beslutning: 
a) Borgermøde – 

status? 
 

 

 
Arrangementet aflyses pga manglende tilmeldinger – Der skal 
gives besked via facebook – begivenheden skal slettes og der 
skal skrives en update og Anne Birgitte sender til dem der har 
tilmeldt sig via mail.  



Side 2 af 2 
 

b) Julestue – hvem 
gør hvad? 

c) Juletræstænding 
– hvem gør 
hvad? 

 

 
Se aktionsliste 
 
Se aktionsliste 

7. Muligheder trafikpolitisk i 
forhold til rundkørsel 

Lægges i idebanken – tages op igen til foråret. 
 

8. Eventuelt Tilrette på landsbylaugets medlemsoversigt på Tingstedet i 
forhold til nummeret til Landsbylauget – det skal fremgå at 
dette kun er til MobilePay – Anne Birgitte skriver til Michael 
Michaelsen. 
Lene foreslår en udflugt til kunstneren Stines atellier – dette 
sættes på idekatalog. 

 


