Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2010 i forsamlingshuset
Afbud fra Michael M. og René
Vi startede traditionen tro med at spise sammen med de afgående
bestyrelsesmedlemmer, men med afbud fra René, blev det kun Jytte vi fik sagt pænt
farvel til. Efter en hyggelig times snak og spisning, gik mødet i gang kl. 19.30, med
flg.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Konstituering
3. Meddelelser fra udvalgene
4. Førstehjælpskursus/tyverisikring
5. Evaluering af generalforsamlingen, herunder bestyrelsens holdning til
skovrejsning
6. Årets kommende aktiviteter
7. Vejsyn
8. Eventuelt
Ad 1.
Referatet blev godkendt.
Ad 2.
Kenneth meddelte at han skulle gå tidligere... og at han i øvrigt ville træde ud af
bestyrelsen. Da en af grundene til dette er, at han fraflytter Reerslev, fastslog Ulla at
det kunne godtages, idet kun medlemmer med bopæl i Reerslev og Stærkende kan
sidde i bestyrelsen. Vi tog pænt afsked med Kenneth, og takkede ham for den
indsats han har ydet.
Ad 3.
Michael B.C. har deltaget i Agenda 21-møde vedr. affaldshåndtering. Bl.a. skal
husstandene sortere mere. Det har været drøftet om glascontaineren skal udskiftes
med en til småelektronik, herunder batterier. Michael fortalte endvidere, at der er
planer om et nyt kæmpe forbrændingsanlæg ved Lervangen.
Ulla forelagde den økonomiske situation og medlemstallet. Nogle enkelte har betalt
for meget, og de skal naturligvis have penge tilbage. Der er i dag kun 52 husstande
som medlemmer. Ulla foreslår at vi kontakter nogle af dem der har været med i
mange år, for det kan jo være en forglemmelse. Ulla står for kontakten.
Ad 4.
Else har talt med en Falck-medarbejder. Hendes ide er, at kurset/foredraget skal
rettes mod familier med børn, og evt. enlige. Vi enedes om at det er værd at
undersøge muligheden, men først skal Else finde ud af hvad det kommer til at koste.
Det tager vi op på næste møde.

Ad 5.
Efter evaluering af selve generalforsamlingen, og ros til dronningen, tog vi en snak
om hvorvidt bestyrelsen skal have en holdning til skovrejsning. Vi enedes om at det
er et privat spørgsmål, og ingen mente at bestyrelsen som sådan skal have en
holdning til dette emne.
Ad 6.
Vi har tidligere drøftet muligheden af at få et besøg i grusgraven på plads - som vi
har haft tidligere år. Kirsten har prøvet at få fat i Allan, som er ny chef i NCC, men
det er ikke lykkedes, så hun prøver videre. Af hensyn til det svindende dagslys, blev
vi enige om at starten af september ville være et godt bud, ellers måske først næste
forår. Vi enedes om at starten bør være kl. 18.30.
Vedr. Sct. Hans: Kirsten og Aage skaffer branddaskere, og de leverer halm til
optænding. Vi besluttede at omdele en A5 flyer, som Dan påtog sig at lave. Michael
B.C. kommer lidt senere, men til gengæld tager han "lukkevagten". Karin kontakter
Grethe Grøn om trykning af 100 sange, som Karin sørger for at tage med. Endvidere
vil Karin sørge for at sende en pressemeddelelse til Lokalavisen Tåstrup.
Den 21. august bliver der afholdt musikfestival for klub- og SFO-bands i Teater
Hedeland (Opera Hedeland). Teater Hedeland står for selve arrangementet, men de
forskellige foreninger og klubber - og evt. Landsbylauget - står for boder, hoppeborg
m.v. Der skal være møde i Idrætsklubben tirsdag, som Michael B.C. deltager i, og
derefter ved vi mere om arrangementet. Det tager vi op på næste møde.
Julearrangementet aftaltes at løbe af stablen lørdag den 27. november. Ulla
undersøger om vi kan få forsamlingshuset.
Bestyrelsens møder for det kommende år blev aftalt til disse datoer: 11.8., 8.9.,
13.10., 10.11., 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. og 11.5. Generalforsamling 29.4. (hvis
forsamlingshuset er ledigt).
Ad 7.
Da Michael M. havde meldt afbud, og han er den mest aktive indenfor vejsyn, blev vi
enige om at udsætte punktet til næste møde.
Ad 8.
Det blev foreslået at vi påsætter "Afsenderen udbeder sig svar" på mails der kræver
svar.
Mødet sluttet kl. 21.15
Ref.: Dan

