Referat fra bestyrelsesmødet i landsbylauget
mandag den 17. Marts. 2008 i forsamlingshuset
1. Gennemgang referat sidste møde 2. Økonomi
3. Viseaften planlægning
4. Generalforsamling planlægning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Endelig tekst og udformning af materiale til uddeling.
Trykning af vedtægter med nye ændringer.?
Trykning af materiale til uddeling?
Hvornår uddele materialet NB: hensyntagen til evt. indkomne forslag.
Regnskab revisorer
Dirigent
Stemmetællere
Indkøb
Opdækning mm

5. Orientering fra udvalg mm
6. Kulturugen
7. Evt.
Tilstede: Jens, Mogens, Carsten, Michael, Rene, Bent, Ulla
Referat:
1. Referatet blev godkendt.
2. Regnskabet er klar til generalforsamlingen.
3. Viseaften den 9. april, er blevet annonceret.
Landsbylauget sørger for opdækning samt indkøb af øl,
vand, kaffe, kage. Vi mødes i forsamlingshuset kl. 18:30.
4. Planlægning af generalforsamlingen:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Endelig tekst blev lavet og godkendt.
Michael sørger for trykning.
Michael sørger også for dette.
Distrikterne er fordelt og uddeles inden påske.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.
Åge blev foreslået og Ulla tager kontakt til ham.
Bliver valgt på generalforsamlingen.
Michael køber øl, vand. Vin køber vi af idrætsforeningen.
Ulla sørger for indkøb af kaffe + div.
Hvis der ikke kommer noget i vejen, lader vi borde og stole stå fra viseaftenen.
Vi mødes 1 time før og klarer resten.

5. Landsbylauget har modtaget en høring om en dispensation ansøgning,
vedrørende lokalplanen for Tingstedvej 20. Vi gør indsigelse overfor denne
dispensation og Jens stiller en skrivelse til kommunen. Der har været møde i
Skovrejsningsrådet hvor Rene deltog, referat fra mødet bliver lagt ud på
hjemmesiden samt tingstedet. Jens forsøger at deltage på næste Agenda 21
møde, i stedet for Sofie Kobayashi fra Sengeløse kommunalforening.
Vedrørende vejbesigtigelse: der bliver kigget på de nye tilkørselsveje til ny
udstykningen ved M.W.Gjøesvej.
6. Vi forsøger at lave noget sammen med menighedsrådet.
7. Forsamlingshuset er kommet på hjemmesiden, så nu er det muligt at se
hvornår der er ledigt. Stor tak til Michael der står for nye ideer til hjemmesiden.

