
Referat: 

Møde i Landsbylauget d. 2. oktober  2017 kl. 19.30 

Tilstede: Mads – Lene - Sarah - Vibeke – Kirsten – Anne Birgitte – Christina – 

Birthe - John 
Fraværende: Nick  

 

1. Nyt omrking Fibenet. (Ole og Michael). 

Der er ikke kommet noget nyt fra Ole eller Michael. Anne Birgitte oplyser at 

Stærkende har ansøgt Bredbånds Puljen. Der er kommet et forslag om at prøve at 

kontakte YouSee, da de tilsyneladende allerede har fiber kabler i jorden i Reerslev, 

så det er et spørgsmål om hvad de skal have for at ligge det ind til hver enkelte 
husstand?     

2. Godkendelse af endelig dagsorden 
Der tilføjes et punkt: 10A Fyrværkeri til Nytår   

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. september 2017 
Godkendt 

4. Meddelelser fra formanden  

Mads meddeler at han desværre ikke stiller op til næste generalforsamling, og derfor 

også trækker sig som formand i den forbindelse. 

 
De er nu gået i gang med at sætte gadelys op på cykelstien til Hedehusene  

5. Meddelelser fra kassereren  
Lene efterlyser kortene til Super Brugsen i Tune, John og Mads har et hver.  

Glædelig nyhed, Sankt Hans, gav ikke underskud alligevel, men ente med et 

overskud på kr. 456,-. Grunden til at vi i første omgang troede der var underskud, 
var at der manglede at komme penge retur for retur varerne. 

Der er blevet indkøbt et fest til for kr. 200,- samt en bundramme til kr. 500,- 

John undersøger om det er muligt at købe nye beslag til bænkene, der bruges til 
Sankt Hans. 

Regnskabet ser pt. sådanne ud: Kasse beholdning 10.733,- Bank 57.799,67 
MobilePay 5.266,23   

6. Valgmøde til komnunalvalget (er alt på plads?)  

Birthe og Christina bager boller. 

Indkøbsliste: Smør, syltetøj, skive ost, kaffe, te, sukker, mælk, øl og sodavand.  

Lene taler med Boye omkring printning af skilte. Mads står for at hænge skilte op 6 
stk. i alt. Højtaler anlæg finder John ud af.   

 



7. Jule arrangements – To-do listen 
Se vedhæftet fil.  

8. Fordelingen af de forskellige udvalg 

Presse og Kommunikation: Kirsten Halby og Anne Birgitte Christensen  

Byggeudvalg og Trafikudvalg: John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer: Kirsten Halby og Christina Søe Langholm  

Agenda 21: John spørger Torben Nielsen om han stadig er med der.  

Revisor: Niels Willumsen og Ulla Christensen 
Revisorsuppeant: Arne Frandsen  

9. Opgave fordeling for frivillige til vores arrangementer 

Anne Birgitte snakker med Michael Michaelsen om det kan lade sig gøre at lave 

nogle tilmeldingslister på vores hjemmeside, til de forskellige arrangementer. Samt 

at vi i bestyrelsen opfordres til at henvise folk til, at tilmelde sig som hjælper til de 
forskellige arrangementer.   

10. Opdatering om info skilt ved det gamle pizzarier/skole, svar fra 

kommunen. Samt indhentning af tilbud/pris på skiltet.   

Mads har indhentet tilbud på skiltestandere, til en samlet pris på kr. 5.331,- med lås. 

Vi er blevet enige om at tage dette tilbud. Skiltet skal sættes op på græsset ved skolen 

P plads, og tiltænkt som en info tavle til byens foreninger. 

 

Mads forslog at samle sponsor penge ind til standeren fra de lokale 

forretningsdrivende, imod de måtte have et visitkort hængene i skabet. Bestyrelsen 

syntes det var en god idé, så Mads arbejder videre med det, og prøver at finde 

sponsorer.  
 

10A. Fyrværkeri til Nytår  

Nick skal høre René om han vil stå for at lave et Fyrværkeri show på fodboldbanen 

Nytårsnat, om tidligere år. Samt hvad det skal koste for de husstande som er 

interesseret i at deltage/ se det?  

 

Der skal laves en baner, som skal hænges op ved gadekæret op til Nytår, som 

henstiller til at man overholder fyrværkerrig loven, om IKKE at fyre noget af 300M 
fra stråtækte hus.   

11. Evt. 

 

 

  


