Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2009 i forsamlingshuset
Afbud fra Kirsten, Michael B.C. og René.
Jytte havde medbragt dejligt nybagt brød samt ost og marmelade m.v.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Meddelelser
Orientering fra udvalgene
"Grøn dag" (Oprydning i fællesskab)
"Formøder" med øvrige foreninger
Bevarelse af div. poster efter næste generalforsamling
Afmelding af vandtrappen til DONG
Bestyrelsens kalender
Eventuelt

Ad 1:
Else orienterede om at det ikke hedder "Grøn dag" men "Projekt ren by".
Ellers blev referatet godkendt.
Ad 2:
Der har været oplyst en forkert dato for laugets generalforsamling på
hjemmesiden. Michael M. sørger for at det bliver rettet.
Michael B.C. havde fremsendt et skriftligt indlæg med kommentarer til nogle
af punkterne på dagsordenen. Vi tager dem med under de berørte punkter.
Ad 3:
Trafiksikkerhedsudvalget: Michael M. fortalte at han havde deltaget i sit
første møde. Han fandt det lidt frustrerende, at trods mange gode hensigter,
blev alt afvist på grund af manglende midler.
Der er fortsat problemer med trafik vedr. aflevering og afhentning på
Reerslev skole.
Buslinie 116 er blevet omlagt, og der blev talt om fordele og ulemper ved
dette. Der var enighed om at der var flest fordele for os, og måske nogle
ulemper for borgerne i Fløng.
Politiet har været kontaktet vedr. fartkontrol, men de er ikke mødt op til
møderne.
Agenda 21-udvalget: Arbejder videre med stiprojektet (som tidligere nævnt
går det ud på at forbinde kommunerne med stier). Nogle steder er der lokale
hensyn at tage, som fører til forsinkelser eller omlæggelser. Det blev nævnt
at der er forbud mod cykling på den nye sti til Ishøj. Dette er af hensyn til
gående - man har ønsket den som en "trampesti".
Skovrejsningsudvalget: Har lige købt "Gamle Annas Gård" i Stærkende.
Udvalget ser lyst på forholdene nu hvor priserne er lave. Der skal også
etableres vådområder nord for motorvejen i Taastrup.
Der har været arrangeret en tur til Vestforbrænding, hvor man har fokus på
bedre affaldssortering.

Ligeledes er der fokus på energibesparelser. Firmaer kan etablere
besparingsforanstaltninger, og lade brugerne betale tilbage med
besparelsen.
Nye isoleringsregler fra 2015. Nogle kommuner har valgt at starte tidligere.
Ulla ville gerne have et punkt på dagsordenen til næste møde angående
regnskab.
Ad 4:
(Som altså nu hedder Projekt ren by).
Der har været en notits omkring dette i Tingstedet. Else har kontaktet
miljøcentret i kommunen. Datoen 19. april bliver nævnt i
Naturfredningsforeningens kalender. Michael M. lægger et stykke om det ud
på hjemmesiden. Tidspunktet kl. 13.00-15.00 blev nævnt. Det blev
diskuteret hvorvidt det er en god ide at lave noget sammen med skolen. Da
skolen selv deltager i projektet, enedes vi om at køre det som to selvstændige
projekter. Else kontakter Michael B.C. vedr. dette.
Kommunen leverer sække og handsker til deltagerne. Notits vedr. dagen
sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Ulla, Jens og Jytte er med på dagen. Andre er naturligvis velkomne.
Ad 5:
Efter en hurtig runde, enedes vi om at lade denne idé falde til jorden.
Ad 6:
Der blev stillet forslag om, at så vidt Jens ikke kan overdrage de poster han
varetager i dag til den kommende bestyrelse, at han så evt. kunne fortsætte
på disse. Jens var ikke uvillig til dette.
Ad 7:
Ulla har kontaktet en elektriker, og de har sammen besigtiget tavlen ved
vandtrappen. Elektrikeren er bestilt til opgaven og er i gang med den.
Ad 8:
Michael M. har stillet forslag om at vi tilrettelægger årets aktiviteter. Vi
enedes om at han tager kontakt til Michael B.C., og at de to kommer med et
forslag til næste møde.
Julearrangementet (2009) blev drøftet. Der var indlæg for og imod en
sammenlægning af idrætsklubbens og laugets arrangementer. Der var
enighed om en fortsat drøftelse af dette.
Michael M. kontakter Hedeland med henblik på etablering af faste
siddepladser ved bålpladsen til Sct. Hans aften i Lergraven. Vort nuværende
udstyr - paller og tæpper m.v. - er tungt og besværligt, og vi ved ikke hvor
længe vi kan blive ved med at få det fragtet frem og tilbage. Og samtidig ved
vi heller ikke hvor længe det kan holde, og hvad vi så skal finde på.
Det blev drøftet hvad vi skal finde af underholdning til generalforsamlingen.
Ulla og Michael M. havde nogle idéer, som de fik bemyndigelse til at arbejde
videre med.

Ad 9:
Vi skal have lavet en dagsorden til generalforsamlingen. Punkt på næste
møde.
Vi enedes om at anvende ordet "Bilagskontrollanter" i stedet for "Revisorer".
Dette var oppe på sidste generalforsamling, som pålagde bestyrelsen at tage
en beslutning.
Forslag om et punkt der handler om henlæggelser til vores 25 års jubilæum.
Vi talte om hvem der genopstiller og hvem der ikke gør.
Jens kan ikke.
Claus genopstiller ikke.
Øvrige genopstiller (med forbehold for de tre fraværende).
Michael M. har kontaktet kommunen med henblik på oprensning af
branddammen. De har været i gang, men er ikke færdige. Michael M.
fastholder.
Der er etableret trådløst netværk på Tingstedvej. I den anledning har
Michael M. testet og fundet ud af at mange har åbne netværksforbindelser.
Lokalplanen for Reerslev er blevet vedtaget. Der kommer ikke fortove som
lauget havde anbefalet, men græsrabatter. Vi enedes om ikke at gå videre
med sagen. Pkt. 9 i planen belv berørt - "Forlængelse af M.W.Gjøes Vej..."
Trafikchikanerne på Tingstedvej er i fortsat forfald. Bl.a. falder reflekserne
af. Det nævntes at problemet sikkert bliver løst med opsætning af de nye
lamper. Jens følger op på vores tidligere henvendelse til kommunen
desangående.
Mødet sluttet kl. 21.45.
Ref.: Dan

