REERSLEV‐STÆRKINDE LANDSBYLAUG
Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag d. 15. august 2012 kl. 19:30
Til stede: Kirsten H, Aage, Michael M., Michael B.M., Tanja, Sigrid og Niels

1. Godkendelse af endelig dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra forrige møde
a. Referatet blev godkendt uden bemærkninger
3. Meddelelser fra formand og kasserer
a. Kirsten var blevet kontaktet af hal‐udvalget med henblik på at arrangere
en fælles tur for alle interesserede til Gyrstinge‐hallen, for at se et
eksempel på en multi‐hal. Der var enighed om at vi selvfølgelig vil støtte
et sådant arrangement.
4. Evaluering af Sct. Hans‐aften i Lergraven
a. Enighed om at det var et vellykket arrangement med mange deltagere,
fint vejr og et godt salg. Snobrød og grill var en succes og sct.hans‐talen
var god – trods problemer med mikrofon og højtaler. Til næste år vil det
måske være en ide med et forberedende møde med klubben vedr.
arrangementet. Mere snobrødsdej og branddaskere skal også huskes.
Husk at påbegynde planlægning i god tid. Bål‐taleren skal nok allerede
findes i år (som jo er landsbylaugets jubilæumsår)
5. Hedelandsfestival
a. Arrangementsplan er udsendt. Michael B. prøver at skaffe noget ekstra‐
hjælp til teltopsætning og –nedtagning. Festivalen er blevet en kommunal
kulturel begivenhed – og indledes af borgmesteren.
6. ”Energi‐aften” i november?
a. Der er bestilt forsamlingshus til torsdag d. 8. november kl. 19:30. Michael
Ziegler samt repræsentanter fra forvaltning og Taastrup Fjernvarme
deltager. Michael B. laver en dagsorden og sørger for annonce/indlæg til
Tingstedet og Tåstrup Avis. Indlæggene sendes fra Kirstens PC,som indlæg

fra Landsbylauget. Evt. kan skolens intranet også bruges til at reklamere
for mødet. Michael og Niels laver den praktiske udformning – også til
hjemmesiden.
7. Jubilæum i 2013: hvornår, hvordan o.s.v.?
a. Det blev diskuteret hvorvidt vi skal lave en fest kun for medlemmerne eller
lave en egentlig byfest for alle i Reerslev‐Stærkinde. Derefter blev der
snakket om tidspunktet: skal det være om foråret, f.eks. i forbindelse med
generalforsamlingen eller skal det være i august/september? Vi besluttede
at udskyde afgørelsen af disse to spørgsmål til næste møde. Michael B.
undersøger muligheden for at lukke Tingstedvej af for kørende trafik i
forbindelse med en evt. byfest.)
8. Brandhøjgårdsvej – skiltning og hastighedsbgrænsning (bilag udsendt)
a. Henvendelsen blev vedtaget med en enkelt tilføjelse om 2 kendte tilfælde
af ulykker på vejen og afsendt som en henvendelse fra bestyrelsen. (se
vedlagte korrigerede skrivelse)
9. Anmodning om lys på stien fra Hedehusene til Reerslev (bilag udsendt)
a. Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt tonen i brevet var for skarp, men
Michael B. mente ikke at det havde nogen betydning og vil i øvrigt
undersøge, hvor stor omkostningen vil være. Afsendes også som
henvendelse fra bestyrelsen. (se bilag)
10. Eventualiteter – og det der ligner.
a. Ved observation af bus‐pause ved skolen kan forvaltningen kontaktes
b. Tanja nævnte at der ved meget kraftige regnskyl var problemer med
vandafledningen fra Tingstedvej ved Sømosevej, hvor der sker
”oversvømmelse”.
c. Åge spurgte til den store kran ved den sydlige udkørsel af byen. Ingen
vidste hvad det var.
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