
Referat: 

Møde i Landsbylauget d. 7. august 2017 kl. 19.00 

 

Tilstede: Mads –  Vibeke – Kirsten – Anne Birgitte - Christina. 
Fraværende: Nick – Lene – Sarah – John – Birthe  

Pga. for få deltagende er bestyrrelsen ikke beslutnings dygtige.  

 

1. Fibernet, fællesmøde herom. (Ole deltager, muligvis)  

Ole kunne desværre ikke deltage, men har sendt en opdatering.  

Kent fra Stærkende er ening i vi skal søge om fibernet samlet, i Reerslev og 

Stærkende.  

Ole har haft kontakt med FIBIA og besvaret nogle informations spørgsmål derfra, og 

venter på tilbage spil fra dem.  

Vi venter med at afsætte en dato for et fællesmøde, til vi er nærmere noget konkret. 

Michael Kjeldsen, som også har vist interesse for at få fibernet til byen, kom efter 

punktet var overstået. Anne-Birgitte satte ham ind i tingene, og forslog at han og Ole 
indgik i et samarbejde omkring det, med Landsbylauget på sidelinjen.  

2. Godkendelse af endelig dagsorden 
Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2017 
Godkendt. 

4. Meddelelser fra formanden  

Mads har ringet til kommunen omkring, at få malet byportene. Han har ikke hørt 
noget fra dem endnu, men vil kontakte dem igen snart.  

5. Meddelelser fra kassereren 

Da Lene ikke er til stedet, har hun givet Anne Birgitte informationerne.  

Underskud fra Sankt Hans arrangementet, på kr. 1.274,- Der mangler dog stadig at 
komme penge ind for panten, men det kommer ikke til at dække underskudet. 

6. Muligvis ny konstituering (Ny sekretær) 

Christina informere om at hun helt fra starten, havde meldt ud at hun ikke ønsket at 

få nogle poster i bestyrrelsen, og kun havde ønsket at side som alm. Medlem. Men da 

der ikke var nogle andre der stillede op til sekretær posten tog hun den på den 

betingelsen af, at referatet først kom ud sammen med dagorden, ca 1 uge før næste 

møde. Christina har fuld forståelse for, hvis bestyrrelsen mener at det er for lang tid 

at vente på referatet, men at hun pt. ikke har mulighed for at gøre det anderledes.  

Derfor afgiver hun gerne sekretær posten til en anden. Punktet tages op igen på 
næste møde.   

 



7. Evaluering af Sankt. Hans, samt nye input.  

Alle er eninge om at det var et hyggeligt og godt arrangement, til trods for at vejret 

havde drillet op til.  

Mads havde påtaget sig for mange opgaver og syntes det havde været ret stressende 

for ham. Vi er eninge om at vi skal være bedre til at uddele opgaverne, og gerne også 

få mere hjælp fra folk som ikke sider i Landsbylauget.  

Indkøb af eget fest telt til Landsbylauget, så vi ikke behøver at låne af Lene og Jesper 
i fremtiden.  

8. Gemmengang og rep. af borde og bænke til brug for Sankt. Hans 

Alle borde og bænke skal gennemgås inden næste arrangement. Christina, Kirsten 
og Vibeke, ser dem igennem, og Mads reparer, dem der trænger.  

9. Valgmøde til komnunalvalget  

Det vil være hensigtsmæssigt hvis John på tager sig at tage kontakt til politikerne, 
med henblik på at finde en egnet dato.   

10. Hedelands tur, dato forslag d. Fredag d. 11. maj (efter kristi 

himmelfartsdag)  

Både d. 11. maj og 18. maj blev forslået, men vi mener at det er svært at trække folk 

til, da der er mange som tager på forlænget weekendture netop i disse weekender.  

Der er kommet et forslag på at vi laver et Facebook opslag, hvor vi spørger til hvilke 
datoer folk vil kunne.  

10A. Info skilt ved det gamle pizzarier/skole. 

Mads har lavet et udkast til en ansøgning herom. Anne Birgitte læser korrektur på 
det og sender det.  

11. Plakatstativ: samt pris, og skal der laves flere og i samarbejde med 

forsamlingshuset?  

Mads har indhentet en pris på skiltene til kr. 326,50 pr. skilt Vi som er tilstedet 

indstiller på det bliver godkendt. 
Johannes har accepteret, så forsamlingshuset betaler halvdelen. 

12. Anøgning om penge til nyt tag til forsamlingshuset  
Udsættes 

13. Trafikken ved Brandhøjgården og Maglehøjgårdsvej, forslag om 

opsætning af farligvejkrydsskilte og mulig fartnedsættelse, til Høje-

Taastrup Kommune. 

Mads har lavet et udkast til en ansøgning herom. Anne Birgitte læser korrektur på 

det, men venter med at sende det. 

14. Byggesag  Dybkærvænget, orientering. 

Anne Birgitte informere om at der er giver accept, på en tilbygning, på 
Dybkærvænget 11.  

15. Hus/bygning tilbrug for naturskole m.m. Hedeland. 
Udsættes  



16. Opfølgning af aftaler og manglende bekræftelse på samme m.m. 

Der var desværre sket en misforståelse, omkring aftale med årets båletaler, Jakob 

Schilling, og derfor for at undgå ligende tilfællede, er det en god idé at have alle 
aftaler på skrift. Det behøver blot at være på en mail.  

17. Ved forpremiere og prøver af operaen i amfiteatret, køb af billig 

billetter og om vi evt. kan få salg af øl, vin og vand. 
Udsættes  

18. Information omkring malgende referat på hjemmesiden . 

Christina beklager at referatet ikke var kommet på hjemmesiden, men at hun havde 

lavet en taste fejl i mail adressen. Men referatet er nu sendt og oppe på 

hjemmesiden. Hun henstiller til at man for fremtiden, hvis man ser at referatet ikke 
er på hjemmesiden, tager direkte kontatk til sekretæren.  

19. Nyt møde starts tidpunkt 
Møde tidspunktet rykkes tilbage, med start kl. 19.30  

20. Evt. 

 

 

 


