
Referat: 
Generalforsamling d. 10. marts  2018 kl. 12.00 

 
Tilstede: Mads – Lene - Nick - Vibeke – Kirsten – Christina – John – Birthe – 
Anne Birgitte, og tilstedeværende medlemmer  
 
1. Valg af dirigent Jesper Petersen – Dirigenten konstatere at forsamlingen er 
beslutningsdygtig og lovlig indkaldt. Han konstatere også er det skal fremstå 
mere tydeligt på indkaldelsen, hvor mange Revisorer der er på valg.  
 
2. Valg af stemmetællere Vælges hvis der bliver behov for det.  
 
3. Formandens beretning  
Endnu et år gået og igen i år har vores forskellige arrangementer været velbesøgt og et 

stort tilløbsstykke. 

Fastelavn blev afholdt d. 11. februar med hesteoptog igennen Reerslev by og 

tøndeslagning i forsamlingshuset.  

Sct .Hans aften og dag 

På trods af dårligt vejr med regn det meste af dagen, blev det tørvejr ved aftenstid, 

mange mødte op i Lergraven for at høre Sognepræst Jakob Schillings båltale samt at se 

Skt. Hans bålet blive tændt. 

Valgmøde 

Ved valgmødet d. 9. november mødte rigtig mange borgere op for at høre vores lokale 

politikere fremfører deres synspunkter og der blev stillet mange gode spørgsmål.    

Blandt andet blev der stillet spørgsmål om fjernvarme. Høje-Taastrup fjernvarme er 

igang med et helt ny projekt og Landsbylauget vil få information om projektet på et 

senere tidspunkt. 

Juletræstænding 

Tradtionen tro holdt vi juletræstænding den sidste fredag i november. Træer var stort og 

det krævede et par ekstra hænder til opstilling. Jeg vil sige tak til Povl Bakke og John 

Severin for hjælpen. Desværre var lyskæde og stjerne blevet væk, men med lidt 

kreativitet blev der fixet en ny stjerne og lyskæde.  Dertil vil jeg også sige tak til 

grydelauget der stod for den kulinariske, traditionsrige middag -  gule ærter og 

flæskesteg.   

Julestue 

Lørdagen efter juletræstænding afholdt vi igen i år Julestue sammen med 

Idrætsforeningen og Landsbyordningen på Reerslev Skole. Der blev julet max med 

juledekorationer, adventskranse, malede julenisser, fedtsten, småkagebagning og 



selvfølgelig også juleskuespil med børnene fra SFO’en. Succesen bag dette arrangement 

skyldes nogle fantastiske personer, der hvert år gør et stort stykke arbejde for at sikre en 

hyggelig dag. Tak til Rie Michaelsen der igen i år stod for hjemmebagte æbleskiver og 

fantastisk betjening af alle kunderne. Tak til Michael Michaelsen, der hvert år får 

komfuret til at fungerer. Tak til Else Nielsen, der ikke alene finder kogler og blade og 

meget andet, men også tråder det hele, så det er klar til dekorationerne – og stor tak til 

Jørgen Holmsted der har en kæmpe andel i at hjælpe Else og saver de fine træstykker, 

som dekorationerne laves på. Tak til Aase og Boye, der sørger for den gode 

julestemning omkring jule-klippe-bordet og alle de andre, der er med til at gøre dette til 

en helt igennem julet og fantastisk dag. 

Vi i Landsbylauget får ofte høringssager vedr. lokalplaner - blandt andet 

bevaringsværdige bygninger. Den seneste har været vedrørende Tingstedvej 23 og i 

dette tilfælde indstillede vi til Høje-Taastrup Kommune, at vi anbefalede at følge 

lokalplanen.  Det mundede ud i en nedrivningstilladelse, men en genopførelse af 

bygningen med samme antal m2 samt i samme bygningsstil. 

I efteråret fik vi så endelig lys på cykelstien mellem Reerslev og Hedehusene. På grund 

af uforudsete forhindringer, måtte arbejdet stå stille i en periode. Dette skyldtes en 

olierørledning man ikke havde tage højde for, og lamperne blev derfor flyttet over på 

den anden side af stien på det sidste stykke ned mod Hedehusene. 

 I Reerslev Sterkende skal vi have en ny Bronze Skultur og vi er i gang med at finde et 

sted, hvor vi kan placere den. Dette bliver en opgave til den nye bestyrelse.  

Og så har vi jo fornøjelsen af at Tingstedet forsætter med nye kræfter. Der skal lyde en 

stor tak til den nye redaktion på Tingstedet fra Landsbylauget – og samtidig en stor tak 

til den tidligere redaktion, der igennem mange år har stået for at sikre, at alle i 

Landsbyerne fik relevante og brugbare informationer om livet og mulighederne i vores 

lokalmiljø. 

Vi vil også sige tak til Johan Galster for forsat at afholde Store Skraldedag.   

Til slut vil jeg sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer, herunder tak til det afgående 

bestyrelsesmedlem Vibeke Stürup samt tak til afgående suppleanter John Severin og 

Anne Birgitte Stubkjær – henholdsvis tidligere formand og sekretær i Landsbylauget 

igennem 4 år.  

Vi har meget at se til i Landsbylauget, og jeg håber, at der er nye folk, der vil støtte op 

om Reerslev-Sterkende Landsbylaug, samt de arrangementer vi har. 

Mads Ring 

 
 
 



Johan vil gerne vide, hvorfor Landsbylauget ikke havde gjort noget for at være 
med til at rede Tingstedet. John svare at Landsbylauget, havde gjort nogle 
forskellige tiltag for at finde en løsning med den tidligere redaktion af 
Tingstedet, men at de selv havde fundet en løsning. Lene opfordrede 
forsamlingen at de kom med forslag til bestyrelsen, på hvor de kunne forstille sig 
den nye skulptur kan stå. Åge, forslog at når bestyrelsen har set på de forslag der 
er kommet ind, vælger den 3 ud, som skal ligge ud til afstemning.  
 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab Se vedhæftet fil  
Vi er gået ud af 2017, med et underskud på lidt over 6.000 kr. Grunden til det er 
blandet andet, at generalforsamlingen er blevet dyre, pga vi starter med brunch, 
samt der er indkøbt et festtelt, med tilhørende understel, så man kan stille det på 
asfalt. Festteltet skal bruges til Sankt Hans i Lergraven (Hedeland) og evt. ved 
andre arrangementer.  
Der blev spurgt til om Festtelte var et som medlemmerne kunne leje til privat 
brug. Det skal tages op på et bestyrelsesmøde.  
Der blev gjort opmærksom på, at bord og stole fra forsamlingshuset måtte ikke 
bruges i teltet, da, de ikke må bruges uden for forsamlingshuset. Landbylauget 
har selv bord og bænke.  
 
5. Indkomme forslag Ingen  
 
6. Fastsættelse af næste års Kontingent – uændret kr. 150,- Godkendt 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Mads Ring Hansen 
genvælges Kristian Riegels Thomsen Michael Kjeldsen  
Suppleanter Kirsten Halby Jimmie Johansson  
 
8. Valg af Revisor og Suppleant Ulla Christensen og Niels Villumsen begge 
er genvalgt  
Suppleant Johan Galster  
 
9. Evt. Johan takker Landsbylauget, for et godt stykke arbejde i det forgangen 
år.  
Det informeres om at der er et Jazz arrangement i kirken torsdag d. 21. juni, 
hvor man starter ned ved Svanesøen (Thorsager) og går op til kirken. Man kan 
se mere dette arrangement på kirken hjemmeside.  
 


