Reerslev-Stærkende Landsbylaug

Referat fra
Bestyrelsesmødet onsdag d. 8. februar kl 19:30
Afbud fra Karin & Michael B.
1. Godkendelse af endelig dagsorden – efter diverse kommentarer, korrektioner og evt.
tilføjelser
a. Lars gjorde opmærksom på, at der manglede et punkt med meddelelser fra formand
og kasserer. Dette blev tilføjet som pkt. 2a! Herefter blev dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde (udsendes sammen med dagsordenen)
a. Referatet blev godkendt
2a Meddelelser fra formanden og kassereren
a. Kirsten H. refererede fra ”Paraplymødet” (torsdag d. 12. januar), hvor der havde
været en positiv og god stemning og god vilje til samarbejde. Hun kunne meddele at
årets Hedelandsfestival ville finde sted d. 18. august.
b. Kirsten fremlagde et referat fra Agendarådsmødet, som hun havde deltaget i på
Rådhuset d. 2. februar, og hvor man bl.a. havde drøftet en udviklingsstrategi for
kommunen. Yderligere 3 møder er fastsat i indeværende år. Kirsten mente at vi
måske burde vælge en suppleant til disse møde, så vi var sikre på at blive
repræsenteret. Ingen meldte sig.
c. Lars fremlagde det nye regnskab, som har været sendt ud til bestyrelsen til
”konstruktiv kritik”. Der var enighed om, ar den nye opstilling gav større klarhed og
bedre forståelse. Trods gentagne rykkere er der endnu ikke et endeligt regnskab fra
Musikfestivalen. Lars opfordrede Kirsten til at rette henvendelse til formanden for
Idrætsforeningen for at få det endelige regnskab og for at få overført pengene. Dette
ville Kirsten tage sig af.
d. Indtil nu er der betalt kontingent fra 79 medlemmer af Landsbylauget.
e. Lars vil på generalforsamlingen opfordre til at man tilmelder sig betalingsservice
m.h.t. kontingentbetalingen.
3. Sidste forberedelser og aftaler vedr. fastelavnsarrangementet søndag d. 19. februar
a. Indtil nu har 10 børn og 16 forældre tilmeldt sig
b. Der er købt tønder, som er afleveret til SFO’en til bemaling
c. Forsamlingshuset står for traktementet
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d. Kirsten H. tjekker hesteoptoget – og snakker med Rie om duge og borddækning
e. Nick bekræftede, at der har været afholdt ”kølletjek”.
f. Bestyrelsen mødes kl. 9:30 til de indledende øvelser. Niels meldte forfald.
4. Generalforsamlingen fredag d. 13. april:
a. Det praktiske arrangement?
i. Vi mødes fredag kl. 13 til bordopstilling.
ii. Åge sørger for indkøb af drikkevarer
iii. Der var enighed om at forsøge at bruge en projektor til fremlæggelsen af
beretning og regnskab. Michael M. vil tage sig af sagen og forsøge at finde
egnede emner til fremlæggelse (f.eks. dagsorden og hjemmeside)
b. Dagsordenen
i. Dagsordenen er trykt til uddeling, som skal ske senest i uge 12 og være
afsluttet i weekenden 24.‐25. marts. Dette udelukker at bestyrelsen kan
fremsætte forslag – hvad der dog heller ikke var nogen planer om.
ii. Karin har meddelt at hun ikke genopstiller p.gr.a. tidsnød og arbejdspres.
c. Spisning og eventuel underholdning?
i. Kirsten fremlagde et tilbud om at engagere en jazz‐trio (evt. kvartet) og der
var enighed om, at det var en god ide. Spisningen kan arrangeres som en
”jazzklub” med ternede duge og levende lys i gamle flasker.
5. ”Forslag om hædrende omtale én gang årligt i Tingstedet af en lokal borger i
Reerslev/Stærkende, som det pågældende år i særlig grad har bidraget til at forskønne
lokalsamfundet – enten på eget hus, i sit haveanlæg eller i det offentlige rum” (Jørn Würtz)
a. Bestyrelsen fandt det ikke hensigtsmæssigt at skulle udvælge en enkelt person som
skulle have bidraget i særlig grad til forskønnelse. Mange uheldige bivirkninger og
mulighed for beskyldninger om sammenspisthed o. lg., blandt andet fordi
lokalsamfundet er så lille og begrænset.
6. ”Danmarks Radio tilbyder iflg. dr.dk/voreskunst 1,5 mio. kroner til et kunstværk til
placering et sted i Danmark, der fortjener det – det gør Hedeland” – fristen er udløbet,
men ideen om at søge kunstværker placeret i omegnen kan da debatteres.
a. Bestyrelsen var enige om, at man ville være interesseret, hvis der opstod en ny
mulighed for at få finansieret en udsmykning i omegnen. Man ville dog ikke gå ind i
en aktiv opsøgen af muligheder, men afvente og se, om der skulle dukke tilbud eller
forslag op.
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7. ”Hvordan undgår man den årlige affaldsindsamling?”
a. Bestyrelsen mener at en større bevidstgørelse omkring problemet hos både børn og
voksne vil kunne hjælpe på situationen, hvorfor man opfordrer til en større
tilslutning til den årlige kampagne. Det blev også foreslået, at man evt. kunne sætte
skilte op ved indkørslerne, der reklamerede for en ”Ren by!” Preben kunne oplyse at
affaldsproblemet også bliver taget op i skolen.
8. Forslag til ekskursioner:
a. Besøg på det biotermiske landbrug på Tingstedvej
i. Mulighederne blev diskuteret, men der var enighed om at der p.t. ikke var
interesse for et besøg.
b. Besøg hos Klingenberg
i. Forslaget blev drøftet, men havde ikke nogen umiddelbar interesse.
9. Eventuelt
a. Næste møde blev flyttet til onsdag d. 21. marts kl. 19:30. Kirsten undersøger om vi
kan være i forsamlingshuset
b. Nick stillede spørgsmål om, hvorvidt opvarmningsproblematik/solvarm/isolering er
et emne som Landsbylauget skal tage op. Det blev foreslået at tage emnet op på en
debataften i efteråret. Punktet tages op på maj‐mødet og der arbejdes videre med
ideen.
c. Forslag om lys på cykelsti mellem Reerslev og Reerslevvej. Et gammelt emne, som
måske bør tages op igen? Preben vil tage sagen med til skolens trafikudvalg med
forslag om et evt. samarbejde.
d. Hvad vil der ske, når præsten bliver pensioneret? Spørgsmålet blev drøftet, men der
var enighed om ikke at tage spørgsmålet op, før der med en vis sikkerhed kan siges
noget om mulighederne.
e. Michaels M. havde været på besøg i Gyrstinge for at se på den lokale multihal, der
rummer både idrætsfaciliteter, forsamlingshus, fittness‐mulighed,
overnatningsmulighed m.m. og berettede med begejstring om projektet, der havde
kostet 14 mio. kr. og 20 års forarbejde. Yderligere oplysninger på Gyrstinge.dk
f. Den nye skoleinspektør har takket nej til at være taler ved St. Hans bålet til sommer.

Mødet sluttede kl. 22
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