Reerslev d.11/4‐2014
Årsberetning til generalforsamling for Reerselv‐ Stærkende Landsbylaug
Det har været et travlt og spændende år for Landsbylauget. Jeg vil gerne først sige
tak til alle vores samarbejdspartnere. Uden dem ville vi ikke kunne køre så mange
arrangementer med så stor succes. På generalforsamlingen d.19/4 2013 blev der
valgt en ny bestyrelse og mange arbejdsopgaver blev gjort tydelige for den nye
bestyrelse. Der skulle arbejdes videre med at få stibelysning på stien fra Hedehusene
til Reerslev, trafikken på Brandhøjgårdsvej , fjernvarmeprojekt for Reerslev ‐
Stærkende og planlægning af årets arrangementer.
Desuden kom det også frem på generalforsamlingen, at mange borgere ønskede at
der skulle startes en proces, der kunne skaffe ældrevenlige boliger til området. Der
blev også udtrykt ønske om, at der skulle afholdes et valgmøde, hvor alle byens
interesser blev fremlagt i en prioriteret orden overfor kommunens politikere.
I Landsbylauget har vi lavet et årshjul over alle vores aktiviteter, som var/er
følgende:
19/4 2013 Generalforsamlingen valgte ny bestyrelse og på bestyrelsens første
møde d.8/5 2013 konstituerede man sig. Formand blev John Severin, næstformand
Torben Rosborg Nielsen, kasserer Lars Andersen, sekretær Anne Birgitte Stubkjær
Christensen, bestyrelsesmedlem Sigrid M. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Finn
Gottrup, pressekoordinator Michael Michaelsen, bestyrelsesmedlem Nick Ziegler
samt suppelaterne Michael B. Clausen og Kirsten Halby.
14/6 ‐ 2013 Hedelandsfestivalen blev afholdt med klubben i Reerslev og
Landsbylauget ydede praktisk hjælp til klubben med gennemførslen af
arrangementet. Landbyslauget , forældreforeningen og idrætsforeningen besluttede
i januar 2114, at støtte de lokale musikgrupper på deres tur til Ålborg økonomisk.
23/6 – 2013 Sct. Hans Aften i Lergraven blev en stor succes. Selv om regnen
drillede os lidt, var der højt humør hos alle deltagere. Borgmester Michael Ziegler
holdt båltalen og da vi efter lang tids prøven fik tændt grillen, spredte hyggen sig
overalt. Landsbylauget glæder sig over at flere og flere borgere ønsker at deltage og
har derfor besluttet, at anskaffe flere borde og bænke til næste SCT.Hans Aften. Vi
glæder os til at se jer.

9/10 2013 Afholdt vi møde om ældrevenlige boliger i Reerslev. På mødet deltog
formanden for plan ‐ og miljøudvalget Laurids Christensen og
forvaltningsrepræsentanterne Jens Bo Svendsen og Lars Andersen. De fremmødte
borgere gav tydelig besked om at det var lejeboliger man var interesseret i og ikke
ejerboliger. Samtidig blev man enige om, at sende en ansøgning til kommunen om
hjælp til at lave to fokusgrupper med udgangspunkt i mulige løsninger inden for
planområdet(hvilke grunde kan bruges i lokalplanen) og inden for de sociale
vilkår,(støttemuligheder og hjælpemidler). Vi blev desuden enige om, at det ikke
behøvede at være ældreboliger, men at ældrevenlige boliger var et godt alternativ.
Vi sendte vores ansøgning til kommunen d.13/1 ‐ 2014 og har fået svar d.24/3‐
2014.Denne skrivelse vil vi tage op på førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
25/10 2013 ”Grydelauget” afholdt Grønlandsaften med dans og sang. Jørgen Würtz
indledte festen med at gøre os klogere på facts om Grønland. Det var spændende og
tankevækkende. Derefter præsenterede Johannes menuen, som bestod af røget
hellefisk og bisonokse samt sirupskage til kaffen, ja ‐ maden kunne ikke have været
bedre. En helt igennem herlig aften med dygtige musikere, som fik mange op på
dansegulvet. Stor tak til ”Grydelauget” for endnu en flot aften ‐ det er bare godt
gået.
11/11 ‐2013 Vi havde valgmøde og 70 mennesker mødte op og alle politikere,
undtaget Liberal Alliance, var også mødt op for de forskellige partier. Debatten gik
livligt og de på forhånd skitserede emner blev vendt ‐ Lys på skolevej, multihal,
forsamlingshus, skole, ældrevenlige boliger, trafik og Tjørnehøj Mølle .Det kneb dog
for politikerne at love noget, som belastede økonomien yderligere Der er dog ingen
tvivl om, at de blev klogere på vores landsbyer og ikke mindst klar over, at borgernes
vilje til at vedligeholde og opkvalificere området er meget stor. Politikerne fik gode
ideer og ønsker med hjem, som de fleste udtrykte sig positivt om. Bla. var de
imødekommende overfor vores forslag om at være pilotprojekt i forhold til at
implementere lys på cykelstien fra Hedehusene til Reerslev. Landsbylauget
trakterede med kaffe, øl og vand samt lækker kringle sponsoreret fra Bageren i
Hedehusene. Mødet foregik i en rolig og afslappet stemning og sluttede med ønsket
om et godt valg til alle.
29/11‐2013 Til de flestes overraskelse red et flot pyntet hesteoptog gennem byen
til forsamlingshuset, som optakt til JULETRÆSTÆNDING 2013. I bogstaveligst
forstand strålende vådt vejr, ditto juletræ og sangglade børn og voksne, dansede

alle omkring træet til ”Nisseorkesterets” glade musik. De knap 100 tilmeldte, hvoraf
de 25 var børn, fandt bagefter hurtigt plads inde ved de flot pyntede
borde.”Grydelauget” havde kokkereret og forberedt menuen i flere dage : gule æter
og flæskesteg med det hele. Det smagte himmelsk.. Børnene hyggede sig gevaldigt
og højlydt, som det nu skal være. Da en elektriker i røde overalls(Jens Tryl) dukkede
uventet op, var det lidt svært at få ørenlyd, men en fingeret kortslutning fangede
alles opmærksomhed, og så kunne showet begynde med trylleri og ballonsjov. Både
børn og voksne blev godt underholdt. Aftenen sluttede med en gang æbleskiver og
kaffe. Landsbylauget takker både Birthe fra forsamlingshuset og ”Grydelauget” for
deres store indsats.
30/11‐2013 blev der afholdt JULESTUE PÅ SKOLEN FRA KL.13.00‐16.00.
Efterhånden er besøgstallet blevet så stort, at vi kan fylde hele aulaen på skolen. Det
er bare skønt. ”Taste of Black Appels” underholdt med egne og kendte julesange til
alles fornøjelse. Der var rigtig gang i mange værksteder og som noget nyt kunne der
arbejdes med fedtsten. Det var mange interesseret i , men også det at lave
småkager, dekorationer, og adventskranse tiltrak stor interesse. Landsbylauget
glæder sig til forhåbentlig at gentage succesen til næste år.
7/1 ‐2014 Paraplymøde. Her mødtes alle vores foreninger til fællesmøde, hvor man
fortalte, hvad man arbejdede med for tiden og hvilke arrangementer der ville
komme i fremtiden. Det var en rigtig god aften, hvor alle var positive over for det
koordinerede arbejde mellem foreninger og der blev aftalt nyt møde tirsdag d.6/1‐
2015.
‐25/2 ‐2014 Landsbylauget havde inviteret arrangøren af den elektroniske festival
Corabelle til møde på Reerslev skole med deltagelse af repræsentanter for
bestyrelserne fra byens foreninger mv. Arrangementet afholdes d.23/8. Der var
mange spørgsmål til arrangøren, herunder om, hvordan arrangementet skulle
forløbe. Folkene fra Corabelle svarede grundigt og sagligt på alle spørgsmålene og
tilsluttede sig, at det ville være godt, at man holdt en evaluering efter
arrangementet. Samtidig lovede de, at sende nogle oplysninger til Landsbylauget, så
vi kunne sende nogle forhåndsoplysninger ud til borgere i Reerslev inden
arrangementet.

28/2‐2014 ”Grydelauget” afholdt ”fredags hygge” og 73 borgere deltog. Forretten
bestod af karrysuppe med rejer. Hovedretten bestod af helstegt barderet mørbrad
med ratatouille og bulgur salat med abrikoser. Desserten var lagekage og kaffe.
Underholdningen var banko‐spil og der var meget fine gevinster. Det var en rigtig
fredags hygge aften og igen giver vi en stor tak til ”Grydelauget.
2/3‐2014 Fastelavn. Igen i år startede fastelavnsfesten med et fastelavns‐
hesteoptog gennem Reerslev ‐ det er bare så festligt ‐ tak for det til udøverne. Det
var en meget festlig dag, selv om der herskede travlhed ved de forskellige
tøndeslagningssteder. Bestyrelsen har besluttet at det berømte slik, der ligger i
tønderne, til næste år fordeles til hvert enkelt barn i fremtiden.
27/3‐2014 Blev der afholdt møde om fjernvarme i forsamlingshuset og 40
mennesker var mødt op. Mødet forløb i en god og positiv stemning. Høje –Tåstrup
Fjernvarme forventes om 3‐4 måneder at fremkomme med et konkret forslag til
fjernvarme i Reerslev. Høje – Tåstrup Fjernvarme vil indkalde til mødet.
10/4 ‐ 2014 Vil der blive afholdt møde mellem skolebestyrelsen for Reerslev skole
og Landsbylauget om at koordinere indsatsen om trafikken i Reerslev – Stærkende.
15/5 2014 Kommunalt vejsyn : Det er besluttet i Landbylauget, at man vil møde
talstærkt op til vejsynet d.15/5 – 2014. Vi ønsker specielt at tale med dem om
krydset ved Brandhøjgårdsvej og Stærkendevej. ( Vi ønsker en rundkørsel) .Samtidig
ønsker vi også, at tale med dem om trafikmålingerne på Brandhøjgårdsvej.
Tak til Nick Ziegler for et flot stykke arbejde i Landsbylaugets bestyrelse. Han kan jo
ikke genvælges og træder derfor desværre ud af bestyrelsen. Michael Michaelsen
har valgt ikke at genopstille til Landsbylaugets bestyrelse efter mange års trofast
arbejde i bestyrelsen ,men han har lovet os, han gerne vil hjælpe os med at få
informationerne fra Landsbylauget i ”Hjemmesiden”. Vi siger også tak til Michael
M. for et kæmpe mangeårigt stort arbejde for Reerslev Landsbylaug.
Jeg vil slutte årsberetningen med endnu engang, at bringe en tak til alle de frivillige,
der bidrager til at Reerslev – Stærkende Landsbylaug er med til at binde tråde ud i
lokalområdet til gavn for alle borgerne. Tak for jeres indsats.
Med venlig hilsen
John Severin
Formand for Reerslev –Stærkende Landsbylaug
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