
      15.1.2017/rm 

 

 

Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 10. januar 2017 kl. 19.00.                       

       
 

 

 

Afbud fra: Frands Bennetsen, Else Raahauge, Michael Blem Clausen, Gitte Pedersen og Gurli Kjep 

 

 

Til stede:  

 

John Severin   Landsbylauget (LL) 

   johnpaulsenseverin@gmail.com 

 

Lars Vesterdal  Reerslev Skoles Landsbyordning 

   Pædagogisk leder af SFO/Klub  

   larsve@htk.dk 

 

Mikael Bak Jensen  Børnemusikansvarlig  

   Reerslev Skoles Landsbyordning, Dilettant, 

   miba@youmail.dk 

 

Aase Borge   Grydelauget(GL), Forsamlingshuset (FH) 

   Tingstedet (TS) 

   aase@broagergaard.dk 

 

Jens Midtgaard  Forsamlingshuset (FH), Halforeningen (HF) 

   Idrætsforening (RIF) 

   jm@miljoe-logistik.dk 

 

Helge Johnson   Reerslev Skytteforening (RS) 

   helgejohnson88@gmail.com 

 

Jakob Schilling  Menighedsrådet (MHR) 

   jaksc@km.dk 

 

Gert Herzberg  Menighedsrådet (MHR) 

   herzberg@mail.dk 

 

Michael Michaelsen   webmaster LL’s hjemmeside 

   Reerslev Vandværk (RV) 

   michael.michaelsen@4me2you.dk 

 

Rie Michaelsen   Tingstedet (TS), Halforeningen (HF) 

   rie.michaelsen@4m2you.dk 
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 Valg af dirigent: John Severin 

 

Valg af referent:  Rie Michaelsen 

 

Evaluering af 2016:  

Fastelavnsfesten  gik som sædvanlig rigtig godt - Den afholtes i samarbejde mellem 

Forsamlingshuset og Landsbylauget. Der er rift om pladserne, så hurtig tilmelding anbefales fortsat.  

 

Skytte- og Idrætsforeningens 150 års jubilæum.  

Der var desværre manglende tilslutning til selve jubilæumsfesten. Men festen gik godt.  

Vi taler om, at der måske skulle have været et lidt anderledes oplæg til festen. 

 

I jubilæets "tegn" var gymnastikafslutningen, Sct.Hans aften og Café-aftenen i efteråret alle en 

succes.  

Helge roste i det hele taget arrangementerne for god opbakning fra foreningerne.  

Jubilæumsskriftet var dyrt, men det var det værd.  

Vi er enige om, at paraplymødet har været en vigtig medspiller i forhold til at involvere 

foreningerne. 

 

Hedelandsfestivalen 2016. 

Det var en meget varm dag - i boden gik salget af mad ikke særlig godt. Der var mest brug  

for at få noget at drikke. Dog var der et overskud i madboden på 459,50, som er overført til 

Fælleskontoen. (Overskud fra  fx Hedelandsfestival og Julestue). 

Planlægningen af de forskellige bands var rigtig god - den holdt på publikum i længere tid end de 

sidste år.  

Den professionelle slush-ice-maskine var en succes. 

Mikael takker for, at det primært var skolens børn, der optrådte. Ca. 40% af skolens elever var på 

scenen .  

Mikael har hørt, at lokalpolitikere har  rost os for, "at den mindste enhed kunne lave så stort et 

arrangement".  

 

Hedeland I/S har fået ny direktør - Hun er meget interesseret i at samarbejde med foreningerne i 

Reerslev.  I aften er der møde i Hedeland I/S med diverse foreninger mhp. at drøfte fremtiden.  

 

Juletræstænding  (LL) og Julestue på skolen (Alle foreninger). 

Der var lang venteliste til juletræstændingen - det er meget populært at deltage. Der var 40 på 

venteliste i år. John Severin efterlyser nytænkning, såfremt ventelisterne fremover vokser. Det er 

vigtigt, at børnefamilierne føler sig velkomne. På sigt kunne det munde ud i, at arrangementet bliver 

holdt på skolen. 

Jakob tilbyder at kirken fremover involveres i arrangementerne. 

John Severin (LL) foreslog, at juletræstændingen indledes med en kort andagt i Kirken. 

Juletræstændingen medførte et underskud på ca. 1100 kr.  John Severin undrer sig over udgiften til 

leje af bestik, der beløb sig til 700 kr. John pointerer, at der bliver lagt meget frivilligt arbejde i 

arrangementet(erne). Jens vil vende synspunktet med forsamlingshusets bestyrelse. 

.  
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Der var en fantastisk stemning i Julestuen om lørdagen. Mange flotte dekorationer blev kreeret og 

juleteatret i gymnastiksalen var en stor succes. De 400 æbleskiver blev udsolgt, så til næste år vil 

der blive bagt 500 stk. Overskud i boden 1552 kr. Juleværkstedets regnskab er ved at blive afsluttet. 

Pengene overføres til Fælleskontoen.  

I 2017 er der    juletræstænding d. 24.11. og Julestue d. 25.11. 

 

 

Gensidig information og datoer i 2017 

 
Reerslev Idrætsforening (RIF)  v/ Jens Midtgaard  

Jens efterlyser unge i bestyrelsen.  Der er generalforsamling d. 1.2.2017  

    i klubhuset.  

 

Opvisning af børn og voksne til   sæsonafslutning d. 29.4.2017 

Der plejer at være god tilslutning.  

 

Forsamlingshuset (FH) v/ Jens Midtgaard 

Der søges yngre medlemmer til bestyrelsesarbejde.  

    Generalforsamling d. 15.2.2017 

Huset mangler stadig nyt tag. Borgmester Michael Ziegler har meddelt, at vi står på listen "Budget 

for tilskud til kommunale bygninger", men at de "tager den fra en ende af"!  

Forsamlingshuset sælger stadig tagplader - der er indtil nu indsamlet ca. 80.000 kr. -, så der mangler 

ca. 350.000.  

 

Dilettanterne opfører teaterstykket   Den grønne elevator  16.-17.-18.3.2017 

 

Halforeningen (HF) v/ Jens Midtgaard  

Bestyrelsen har kontakt til konsulent, som har været med og haft succes med opførelse af mange 

halprojekter.  

Mikael Ziegler har oplyst, at de lovede penge stadig er der. 

(Se iø. referat fra Generalforsamlingen d. 31.5.2016 på Landsbylaugets hjemmeside. /ref). 

 

Reerslev Skytteforening (RS) v. Helge Johnson 

Der er     generalforsamling d. 24.1.2017  

Planlagt renovering af bagvæg mhp. kappeklædt ammunition i skydekælderen. 

Skydebane Vest: Der planlægges   fugleskydning i august 

Denne er meget populær.  

Der etableres en 100-meterbane til jægerne. Denne vil indgå i den bestående 200-meterbane.  

Skoleskydning: Der var 3 hold sidste år.  Vil samarbejde med skolen - og opstarte sæsonen tidligere 

i år.  

Banen bruges til bl.a. fødselsdagsarrangementer og polterabender. Medlemstallet er steget med 50% 

i år - hovedsageligt pistolskydning. Så der er overskud i årets regnskab - på trods af jubilæet.   

I øvrigt anbefaler Helge at besøge området ved Skydebane Vest.  

 

SFO og Klubben v/ Mikael Bak Jensen 

Det ser ud til at blive et spændende år. Vil forsøge sig med nye tiltag: Musikforeningen indlemmes i 

Fritidsklubben, og eleverne kan tilmelde sig uden at betale kontingent.  

Fritidsklubben vil meget gerne til Musikfestival i Ålborg, så de søger om 10.000 kr. i tilskud til bus 

derover i slutningen af januar 2017. Der er 23 tilmeldte - hvoraf 8 er musikere. 

 

SFO'en opfører    "Elementernes herre" 25. og 26.1.2017  

 

Dagklubben forbereder teater i Forsamlingshuset. Forsamlingshuset vil gerne sælge støttebeviser.  

Den spændende musikforestilling 

    "Midt om natten" opføres i  
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    Forsamlingshuset 4.3.og 5.3. 

Det er noget at en økonomisk udfordring, da forestillingen meget gerne skulle have en  

"videovæg". Der er en føler ude hos Kulturelt Samråd, som muligvis er interesseret.  

 

    Hedelandsfestivalen  

er i år  planlagt til    10.6.2017 kl. 12.00 

 

Mikael oplyser, at "de" gerne vil spille musik til Sct. Hans-arrangementet.  

Senere på året vil der også blive planlagt  Halloween-fest på skolen.  

 

John Severin meddeler, at man har bevilget de ansøgte 10.000 kr. fra Fælleskontoen, pga. de mange 

børn, der får en dejlig oplevelse ved Festivalen i Ålborg. Mikael takker mange gange og udtrykker 

forståelse for, at der naturligvis også kan være andre projekter i byen, som kan/skal tilgodeses 

fremover. 

 

Menighedsrådet (MHR) v/ Gert Herzberg og Jakob Schilling 

Der er sket meget nyt siden sidste år:  

Ny præst: - Jakob Schilling - som vi er glade for.  

Valg af nyt menighedsråd, hvor Gert er formand.  

Ny kirketjener: Tine Svitzer, som hurtigt er kommet ind i jobbet og gør det godt. 

Ny præstebolig er under opførelse og står klar til september 2017. 

 

Der vil blive planlagt aftenforedrag, præstegårdsformiddage, filmforestillinger og  

familiegudstjenester - og evt. debatmøder. 

Foreløbige datoer er   foredrag om Benny Andersen 9.2.2017 

   

   Familiegudstjeneste 16.2.2017 og 20.4.2017 

 

   Evt. Politikoret d. 21.6. kl. 21. 

 

Café-udvalget v/ Aage Borge  

Der er planlagt    Caféaftener 24.2. og 27.10.2017 

D. 24.2. bliver det "Vildt-magisk"  

 

 

Landsbylaug (LL) v/ John Severin 

   Fastelavnsfest d. 26.2.2017 

   Generalforsamling med brunch  

   1.4.2017 kl. 10 - 14  

John forespørger Jakob, som der vil være mulighed for "underholdning for børn" under 

generalforsamlingen. Jakob vil tale med Tine om, hvordan de evt. vil kunne være med til dette.  

 

John nævner, at der skal findes nogle yngre kræfter til LL's bestyrelse. Flere skal gå ud.  

Såfremt der ikke melder sig nogle, er der fare for nedlæggelse. 

 

    Sct. Hansfest 23.6.2017 

    i Lergraven  

    Jakob vil gerne holde båltalen.  

 

Byens fakkeloptog for lys på cykelstien ml. "trekanten" og Reerslev var ikke forgæves.  

Nu er der fundet penge i kommunekassen. Så i 2017 vil det lykkes at kunne se stien i lyset. 

 

Vi snakker lidt "farlig cykling" for børn på Tingstedvej. Forslag om at lade vejen gå ind bagom og 

hen til skolen (ved de nye udstykninger). Hvordan kan vi gøre det mere sikkert for børnene? 
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Lokalbladet Tingstedet  v/ Rie Michaelsen 

2016 er første år med et mindre underskud. Det er svært at fastholde og finde nye annoncører.  

Der er bred enighed om, at Tingstedet er en vigtig livline i sognet.  

Helge oplyser, at han har haft svært ved at få opbakning i Skytteforeningen til at betale det  

årlige beløb på 3600 kr. Kun ca. halvdelen af foreningens medlemmer er boende i distriktet, hvor 

bladet bliver uddelt. Vil gerne have nogle ekstra eksemplarer liggende i lokalerne. Rie vil tale med 

Tingstedets redaktion om det. 

 

Ældreklubben v/ Rie Michaelsen 

Else og Gurli har meldt afbud i dag pga. sygdom. 

Klubben har ca. 36 medlemmer - der er stort fremmøde hver onsdag fra 9.30 - 11.30.  

Første onsdag i måneden er der banko. 1 eller 2 gang årligt er der udflugt i bus - eller vi kører selv.  

    Generalforsamling d. 11.1.2017  

 

Reerslev Vandværk v/ Michael Michaelsen 

    Generalforsamling d. 30.3.2017  

med smørrebrød samt øl og snaps.  

Der påtænkes ny vandtank. Der er bestyrelsesmøde 23.1. med et firma, som vil give tilbud på 

renovering af vandværket og vandhøjen. 

Der påtænkes også overvågning af anlægget.  

 

Mhp. besked om nedbrud o. lign. kan brugerne tilmelde sig liste, så de får besked pr. mail.  

 

Evt. 

Michael Michaelsen anbefaler præstegårdsformiddagene, som har budt på spændende foredrag.  

De er et besøg værd.  

 

Aase savner den årlige sommerfest. Tidligere strakte den sig over 3 dage -  Mindst 1 dag er ønskelig 

- Foreningerne kunne slutte sig sammen om nogle aktiviteter.  

John nævner, at man evt. kunne lukke Tingstedvej denne dag og så sætte borde op, så det blev en 

dag med fællesspisning.        Alle kan jo summe videre på dette!!!!!!!!!!!!!!!!1  

 

Næste mødedato     tirsdag d. 9.1.2018  

 

 

Tak for et godt møde!!   

Undskyld det lange referat - men det jo fordi I siger så meget klogt!!:) 
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       15.01.2017/rm 
 
    
 
 
 
 
    Aktivitetsliste 2017 
 
 
Dato  Kl. Aktivitet   Sted Arrangør 
 
11.01.17 09.30 Generalforsamling  Klubben ÆK  
19.01.17 09.30 Præstegårdsformiddag   Præstegård MHR 
24.01.17  Reerslev Skytteforening  Klubhus Skytteforening 
25.01.17 18.00 "Elementernes Herre"  Huset SFO  
26.01.17 18.00 "Elementernes Herre"  Huset SFO 
09.02.17 09.30 Præstegårdsformiddag  
   Benny Andersen  Præstegård MHR 
15.02.17 18.30 Menighedsrådsmøde  Præstegård MHR 
15.02.17 19.30 Generalforsamling  Huset FH  
16.02.17 17.00 Familiegudstjeneste  Præstegård MHR 
24.02.17 19.00 Caféaften   Huset LL 
26.02.17 11.00 Fastelavnsfest   Huset FH og LL 
04.03.17 16.00 "Midt om natten"  Huset FTK 
05.03.17 16.00 "Midt om natten"  Huset FTK 
15.03.17 18.30 Menighedsrådsmøde  Præstegård MHR 
16.03.17 09.30 Præstegårdsformiddag  Præstegård MHR 
16.03.17 19.00 "Den grønne elevator"  Huset FH 
17.03.17 19.00 "Den grønne elevator"  Huset FH 
18.03.17 18.00 "Den grønne elevator"  Huset FH 
23.03.17 19.00 Filmaften   Præstegård MHR 
26.03.17 10.00 "Ren by"   Huset LL  
30.03.17 18.00 Generalforsamling  Huset Reerslev Vandværk 
01.04.17 10.30 Generalforsamling og brunch  Huset LL 
19.04.17 18.30 Menighedsrådsmøde  Præstegård MHR 
20.04.17 17.00 Familiegudstjeneste  Præstegård MHR 
29.04.17 10.00 Sæsonafslutning  Skolen RIF  
17.05.17 18.30 Menighedsrådsmøde  Præstegård MHR 
10.06.17 12.00 Hedelandsfestival  Hedeland Skolen o.a. 
14.06.17 18.30 Menighedsrådsmøde  Præstegård MHR 
21.06.17 21.00 Kbh. Politi Damekor  Kirken MHR 
23.06.17 18.00 Sct. Hans i Lergraven  Lergraven LL  
27.10.17 19.00 Caféaften   Huset LL 
24.11.17 17.00 Juletræstænding  Huset LL 
25.11.17 13.00 Julestue på skolen   Skolen Skolen o.a.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


