Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

6. marts 2017

Tid:

19:00

Tilstede:

Sigrid, Kirsten, Vibeke, John, Mads, Anne Birgitte

Afbud:

Nick, Finn, Lene

Punkter til behandling:
1.
2.
3.
4.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser fra formand

5. Meddelelser fra kasserer:
6. Sager til beslutning
a) Generalforsamling –
godkendelse af
invitation og to do liste

Anne Birgitte
OK – der tilføjes et punkt c under 6 – Lokalplan vedr. Tingstedvej.
OK – ingen yderligere bemærkninger
Møde afholdt sammen med de øvrige landsbylaug hos HTK – Det
forventes at der sættes lys på cykelstien i oktober 2017 således at
det er klar til vinter.
Det er desuden planlagt at der kommer cykelsti fra Stærkende til
rundkørslen til Tune Landevej – der er ikke pt lagt en endelig
tidsplan, men tanken er der og den er tegnet ind på kort.
Kassereren er ikke tilstede.
Invitationen er godkendt – skal låses som pdf fil og printes på
begge sider – der tilføjes omkring at afhentning af børn sker af
præst og kirketjener. John følger op på hvordan det varme
kommer på tallerknerne, om der kan laves en børnetallerken samt
om tallerknerne er pap eller andet

b) Opfølgning
Det kan være en fordel at der er flere der er med til at vælge bedst
Fastelavnsarrangement udklædte, da der er svært at have overblikket, når man står ved
tønderne. Børnene skal tilbydes juice og ikke sodavand, da mange
af børnene ikke kan drikke en hel sodavand - alternativt kan der
indkøbes flasker og børnene kan få et glas i stedet for en
dåsesodavand, de ikke kan drikke. Koordinere bedre med
hesteoptoget.
c) Lokalplan –
Tingstedvej.
7. Sager til drøftelse
a) Forsikring i forbindelse
med bestyrelsesarb.

8. Eventuelt

Ingen indsigelser – John giver besked om dette.

Forsamlingshuset har en forsikring for deres bestyrelse – Mads
tager fat i denne og tager det videre i den nye bestyrelse. Der er
tale om en forsikring ved civile søgsmål, da vi ikke har en formue
der kan gøre at vi som forening kan gå konkurs. Det burde gøre
den billigere end en forsikring der også skal dække ved f.eks.
konkurs.
Ruth Trier har kontaktet John omkring en skulptur oppe ved
Dronningens Ege. Der kan være bekymring om en bronzefigur kan
stå i fred et lidt udsat sted som ved Dronningens Ege.
Anne Birgitte udarbejder artikel til Tingstedet omkring fastelavn.
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