
Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2009 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Kirsten 
 
Alle øvrige fremmødte 
 
 
Vi havde aftalt at starte en time tidligere, for at afholde en lille "efterjulefrokost", hvor 
vi hver især havde medbragt diverse lækkerier. Dette var en succes. René som var 
kagebagemester denne aften, stod så for desserten, som var kage med is. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. "Ren By" (Oprydning i fællesskab) 
5. Eventuelt 
 
Ad 1: 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: 
Ulla meddeler at hun ikke kan afmelde Vandtrappen til DONG, idet ingen 
tilsyneladende ejer anlægget. Vi enedes om at "bore dybere", idet dette jo ikke kan 
have sin rigtighed. Det aftaltes senere, under pkt. 5, at Ulla og Jens undersøger 
sagen igen, og vi sætter det på som et punkt på næste møde. 
Michael M. efterlyser en kalender for bestyrelsen. 
(Michael har efter mødet kontaktet mig pr. telefon og anmodet om at det kommer 
som et punkt på næste dagsorden). 
 
Ad 3: 
Jens skal i morgen (150109) deltage i et møde vedr. bevillinger til nye projekter. 
Jens meddeler at trafiksikkerhedsudvalget, hvor vi hidtil har deltaget ved en 
repræsentant fra Sengeløse, nu mangler et medlem, og spørger om vi kan stille med 
en kandidat. Udvalgets funktion og "pondus" blev drøftet, og Michael B.C. blev 
foreslået. Han mener dog at hans kompetencer mere er på skole-, social- og 
udviklingsområdet m.v., og takkede nej. Efter snak frem og tilbage stillede Michael 
M. sig til rådighed og blev valgt. Næste møde er den 22. januar, hvor altså Michael 
M. deltager. 
Agenda 21: Nyt møde 5. februar m. evaluering af de forskellige grupperingers 
resultater. Der vil derefter evt. være brug for nye medlemmer i diverse udvalg. 
 
Ad 4: 
Project Ren By går ud på at kommunens borgere i fællesskab "gør rent" på veje og 
stier m.v. I den anledning sørger kommunen for diverse sække og redskaber. Else 
stillede op som koordinator, og vil prøve at inddrage skole, SFO o.s.v. Else kontakter 
kommunen for nærmere oplysninger, og vi enedes om at sætte punktet på igen 
næste gang, hvor vi så kan blive bedre informeret af Else. 



 
Ad 5: 
Jens er blevet kontaktet af kommunen med en forespørgsel om, hvorvidt vi kan 
arrangere noget til "Kul-tour" i år. Temaet er "Bevægelsens Uge". Michael M. oplyste 
om at Reerslev Musikforsyning er engageret i arrangementet med seniordans. 
Michael B.C. fremsætter forslag om tættere samarbejde med de øvrige foreninger i 
Reerslev. Det anføres fra forskellige sider, at der er enighed om dette, og at den 
beslutning er truffet tidligere. Michael B.C. foreslår at invitere repræsentanter fra de 
øvrige foreninger til en halv times formøde ved vores bestyrelsesmøder. Bl.a. kunne 
sådanne formøder forhindre overlapning af møder og arrangementer m.v. René 
foreslog at vi måske kunne tage en forening af gangen. Der var en del snak frem og 
tilbage, for og imod disse forslag, og vi enedes derfor om at tage det som et punkt på 
næste møde. 
Det blev fremført at bestyrelsen ved næste generalforsamling qva vore vedtægter 
desværre skal sige farvel til Jens - og evt. andre. Vi drøftede muligheden for at 
beholde de poster, som Jens har, i laugets bestyrelse. Det blev vedtaget at dette 
skal på som et punkt på næste møde. 
Der har været nogle forkerte mailadresser og telefonnumre i omløb, det blev pålagt 
sekretæren at få disse ting på plads. 
 
Mødet sluttet kl. 21.10. 
 
Ref.: Dan 


