Referat fra bestyrelsesmødet i LANDSBYLAUGET
den 12 november 2007 i Reerslev Forsamlingshus
Tilstede: Jens, Bent, Carsten, Michael, Ulla, Mogens, Jytte
Dagsorden:
1. Gennemgang sidste mødereferat og godkendelse
2. Planlægning juletræstænding
3. Planlægning julestue
4. Planlægning teater søndag den 18 nov.
5. Referat fra mødet i kommunen
6. Tingstedvej
7. Evt.
Referat:
1. Referatet blev godkendt
2. Torsdag den 29 afhenter Mogens juletræet hos Gorm + gran. Torsdag aften mødes vi for at
stå for borddækning, opsætning af juletræ og kartoffelskrælning. Carsten og Bent indkøber
alt til maden samt vin og øl/vand. Ulla indkøber gløgg, æbleskiver samt pynt. Mogens tager
imod tilmeldinger sidste frist den 22 november.
3. Der har været møde med klubben, idrætsforeningen, landsbylauget hvor det blev planlagt,
hvem der står for de forskellige aktiviteter. Landsbylauget står for dekorationer + div. Vi for
igen i år stor hjælp fra Else Nielsen. Dem der kan mødes den 1. december kl. 09.00.
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4. Vi mødes kl. 14.00 for at hjælpe med opsætningen. Michael står for indkøb af øl/vand og
Ulla køber kaffe samt småkager.
5. Der blev afholdt et møde med kommunen den 6 november ang. Trafikforhold i og omkring
Reerslev/stærkende. Landsbylauget foreslog flere ideer til at bedre trafiksikkerheden samt
nye tilkørselsveje til de nye udstykninger. Kommunen lyttede, men var noget
tilbageholdene. Bl.a. foreslog vi rundkørsel ved stærkendvej/brandhøjgårsvej, dette bliver
ikke til noget, begrundelsen var at der de sidste 4 år har været et fald i registrerede
trafikuheld. Men de ville dog gøre noget for at bedre trafik oversigten samt lave en
fartmåling. Kommunen bad om at vi snarest bliver enige om hvilke materialer vi ønsker
vejchikanerne udført i, så de kan færdiggøre dem. Vi blev enige om at vi til næste møde,
udfærdiger et brev til kommunen om dette.
6. Hvordan har man tænkt sig at håndtere tilkørselsforholdene på det stykke vej på M.W.
Gjøesvej som er privatvej samt kirkestien. Grundejerforeningen på M.W. Gjøesvej
undersøger muligheden for indsigelser bl.a. gennem advokat bistand. Har kommunen taget
højde for den støj grænse der er for lufttrafik. Der blev aftalt at det er vigtigt at udforme et
brev til kommunen om landsbylaugets holdning til den nye udstykning. Det blev aftalt at
holde et møde om udfærdigelse af et indsigelsesbrev til kommunen mandag den 19
november kl. 20:00 i forsamlingshuset.
Lauget havde et møde med kommunen den 6/11 angående trafikforholdene samt byens
udvikling.
7. Intet under evt.

