REERSLEV‐STÆRKINDE LANDSBYLAUG
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET
ONSDAG D. 14. NOVEMBER 2012 KL. 19:30
Deltagere: Aage, Kirsten, Lars, Torben, Michael M., Nick, Sigrid, Niels og Michael B.C.
1. Godkendelse af endelig dagsorden
a. Den udsendte dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra forrige møde
a. Referatet blev godkendt med en rettelse i pkt. 4 B II: (”ligesom muligheden er
skrevet ind i budgetforligsteksten, hvorved kommunen vil være…”)
3. Meddelelser fra formand & kasserer
a. Lars kunne meddele, at overskuddet fra Hedelandsfestivalen nu var gjort op til 3554
kr, som var sat ind på kontoen.
4. Evaluering af nærvarme‐aften d. 8. november
a. Der var enighed om, at fremmødet var meget tilfredsstillende og at mødet for løb
godt. Michael M. mente at mødet kørte lidt af sporet mht fjernvarme/nærvarme
problematikken og Nick påpegede at HTF måske burde være inviteret til et senere
møde, når vi havde taget stilling til , hvad vi ville: Fælles varmeværk eller individuelle
løsninger. Lars mente at begge muligheder blev belyst og gik personligt ind for et
større varmefællesskab. Der var en vis usikkerhed mht taksterne ved senere
tilslutning til et lille nærvarmeværk og hvordan dette problem kunne løses. Michael
B.C. fandt at det gav en vis sikkerhed, at HTF var deltager. Det kunne virke
tryghedsskabende
b. Michael B.C. fortalte at der var indkommet o. 50 ”interesse‐sedler” og HTF kræver
min. 100 sedler for at igangsætte en forundersøgelse. Han foreslog, at vi, når de
resterende sedler er indsamlet, indkalder alle der har afleveret interesseseddel til et
nyt møde, hvor der bliver nedsat en følgegruppe med teknisk og økonomisk
ekspertise, som på baggrund af forundersøgelsen udarbejder et lokalt forslag. Lars
fandt det vigtigt at også andre end dem, der har skrevet under bliver inviteret med
til mødet. Der var enighed om, at det var vigtigt at få alle løsningsmodeller belyst –
uden forudindtagethed.
c. Konklusionen på drøftelsen blev at vi
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i. Sørger for avisomtale i lokalpressen
ii. Får indsamlet de manglende ”interesse‐sedler”
iii. Indkalder til et møde for de interesserede, hvor der bliver nedsat en
følgegruppe, og en plan for gruppens arbejde
iv. Sørger for at fastholde den lokale forankring.
d. Michael M. får printet landsbylaugets logo på ”interesse‐sedlerne”
5. Julearrangementerne d. 30/11 & 1/12
a. Kirsten orienterede om planlægningsmødet vedr. julestuen d. 1.12. Skolen åbner kl.
11‐17. Arrangementet er fra kl‐. 13‐16. Børnebandet kommer og spiller, klubben
deltager og der er hyret julemand. Indkøb og indsamling af materialer er på plads.
Da Lars ikke kan deltage opfordres Ulla til at stå for kassen.
b. Juletræstændingen: Orkester, mad, træ og lys er organiseret. Nick og Michael står
for opsætning. Aage køber øl, vand, vin og snaps. Michael B.C. forhører sig om
mulighederne for at hyre en klovn til børneunderholdningen. Borddækningen starter
kl 14 og Torben, Lars, Michael M. Kirsten og Niels meldte sig til at møde op.
6. St. Hans – arrangement i 2013. Orientering, kommentarer og forslag. Hvordan kommer vi
videre?
a. Der blev givet udtryk for forskellige holdninger og opfattelser. Nogle mente, at det
ville blive svært at få folk nok til et så stort arrangement, som der åbenbart er lagt
op til, andre var mere positive og så nogle muligheder. Der var enighed om, at det
var vigtigt at få undersøgt mulighederne og ideerne. Tilsyneladende har
Landsbylauget vetoret idet Erik Juel har givet udtryk for at Hedeland kun deltager
hvis lauget kan gå ind for sagen. Det blev vedtaget, at Foreningen bag
arrangementet skal komme med et konkret oplæg, som vi kan tage stilling til. Sigrid
indvilligede i at deltage i det næste møde sammen med Kirsten H.
7. Skiltning og fartreduktion på Brandhøjgårdsvej. Orientering om sagens udvikling
a. Nye argumenter blev tilføjet det første udkast:
i. Krydsende stitrafik fra naturstien Strandparken‐Hedeland
ii. Skole og børneinstitutioner bruger jævnligt Hedeland og skal krydse vejen.
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b. Der stiles en kopi af brevet til byrådet.
c.

Den fremlagt plan for det videre forløb blev vedtaget.

8. Stibelysning mellem Hedehusene og Reerslev. Noget nyt?
a. Lars og Torben har udfærdiget et nyt udkast til skrivelse til Michael Ziegler.
b. Nogle af de nævnte strækninger undersøges for at få nøjagtige oplysninge
c. Der var enighed om, at skrivelsen er god og relevant. Den fremlagte plan for det
videre forløb blev vedtaget
9. Orientering om forespørgsel vedr. Tune‐net og en evt. implementering i Reerslev‐
Stærkinde
a. Punktet udsættes til januar‐mødet
10. Fastelavn i 2013; hvem gør hvad og hvornår?
a. Der afholdes møde med Forsamlingshuset om afholdelse af arrangementet og det
blev med næsten stående applaus vedtaget, at næstformanden – Tanja – deltager.
11. Eventualiteter
a. intet

Mødet sluttede kl. 22

Mvh Niels
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