
Referat: 

Møde i Landsbylauget d. 12. juni 2017 kl. 19.00 

 

Tilstede: Mads – John – Vibeke – Kirsten – Anne Birgitte – Birthe - 

Christina. 
Fraværende: Nick – Lene - Sarah 

 

1. Ole Hauris Sørensen informere omkring Fibernet.  

Ole kom og fortalte om hvilke muligheder vi har for at få fibernet til Reerslev 

og Stærkende. Han fortalte omkring ”Bredbånds puljen” og at vi evt. Kunne 

søge om penge derfra som tilskud til det. Der blev snakket om at man i 

Stærkende på privat initativ var igang med et tiltag for at få firbernet dertil. Vi 

i Landsbylauget blev eninge om at vi, selvfølgelig, kun vil undersøge 

muligheden for det samlet Reerslev og Stærkende.  

 

Landsbylauget har hyret Ole ind som konsulent, for at hjælpe os videre på vej, 

da ingen af os i Landsbylauget er ”stærke” nok inden for dette område. 

Der aftaltes at vi skal holdes et fællesmøde snarets muligt så vi kan informere 

omkringe dette tiltage, og ligeså høre om hvor stort ønsket er for dette i 

byerne?  
 

2. Godkendelse af endelig dagsorden 
Godkendt  

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 8. maj 2017 
Godkendt  

4. Meddelelser fra formanden  
Ingen  

5. Meddelelser fra kassereren 
Ingen  

6. Sankt. Hans i Hedeland – To do listen 

Mads har talt med Michael, om anlægget og det er på plads.  

Christina laver en Playliste, som kan afspilles på anlægget.  



Der indkøbes slikposer, så de optrædene børn kan få en hver efter 
opvisningen. Samt der gives en flaske rødvin til præsten og instruktørene. 

7. Ifo. Skilte i byen.  
Skiltene er indkøbte og er ligeså taget i brug.  

8. Forsikrings tilbud 

Udsættes et par måneder, da Mads’ kontakt person hos forsekringsselskabet, 
er pt. på orlov. Punktet tages op igen når vedkommet er tilbage.  

9. Hedelands tur 

Udsættes, da det desværre ikke er muligt pt. at få en bustur rundt i Hedeland i 
weekenderne. 

10. Info skilt ved det gamle pizzarier  

Mads har undersøgt prisen for et skilt i størrelsen 80X120 cm, prisen på 

sådanne et er kr. 2.500,- – 3.000,- 

Der forslåes at vi undersøger hos Kommunen om det er muligt at det kan 
blive sat op og ved skolen i stedet for.   

11. Anøgning om penge til nyt tag til forsamlingshuset  

Vi skal have kontakt med Johannes og høre om forsamligshuset  selv søger 
om pengene, og forslå at vi søger om pengene sammmen. 

12. Evt. 

Valg møde på næste dagsorden. 
 

Anne Birgitte har sendt artiklen om generalforsamlingen til ”Tingsted”  

 

 

 


