
Referat af generalforsamlingen i Reerslev-Stærkende Landsbylaug 
23. april 2010 i Forsamlingshuset 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af næste års kontingent 
    (bestyrelsen foreslår ændring fra 125,- til 150,- kr. årligt) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af bilagkontrollanter og bilagskontrollantsuppleant 
9. Eventuelt 
 
 
Pkt. 1 
Jens Midtgaard blev valgt som dirigent. Jens konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Pkt. 2 
Helle Legaard og Lis Madsen blev valgt som tællestemmere. 
 
Pkt. 3 
 
Formandens beretning 
 
Michael indledte sin beretning med at kalde det år 1 efter Jens Midtgård. 
 
Det har været et aktivt år med advarselslamper og forsøg på bevægelse - 
"foryngelse". Medlemstallet er faldet markant, og derfor er der iværksat 
tiltag der skal forsøge at forhindre dette, og samtidig trække nye 
medlemmer til. 
Skt. Hans arrangementet i Lergraven er et eksempel, hvor vi ud over det 
store bål, også lavede et lille bål til børnene. Vi har endvidere indkøbt et 
antal bord-/bænkesæt, som blev stillet op. 
Sommerfesten - hvor vi påtog os en aktiv og koordinerende - rolle var lagt 
stort an, men blev desværre noget af en fuser på grund af regnvejr. 
Fodboldturneringen var dog en stor succes. 



Vores julearrangement havde vi planlagt på en ny måde, hvor 
arrangementet på skolen og juletræstænding med efterfølgende spisning i 
forsamlingshuset gik nogenlunde, men ikke helt som forventet. 
Årets "Ren by" kampagne blev en stor succes, med et fremmøde over 
forventning. Faktisk var vi det område der havde den største procentvise 
tilslutning. 
Vi har arrangeret forskellige fællesmøder mellem de eksisterende 
foreninger. Et arbejde vi ser frem til at videreføre og håber på gode 
resultater af. 
Vi er eller har været repræsenteret i kommunens trafiksikkerheds-udvalg 
og agenda 21 udvalg, hvilket betyder, at vi har direkte indflydelse på 
byrådets beslutninger på disse områder. 
Vi er repræsenteret sammen med de øvrige landsbyer i kommunen, og i 
den forbindelse tager vi initiativ til et større og måske mere formaliseret 
samarbejde mellem kommunens landsbylaug og lokalforeninger. 
Et andet meget vigtigt arbejdsområde, som vi satser på at bruge tid på det 
næste år, er fortsat at arbejde for at viden om landsbylaugets arbejde 
bliver bredt så meget ud som muligt, så alle i vores landsbyer er helt klar 
over, hvad vi står for. 
 
Herefter var der spørgsmål fra de fremmødte: 
Ulla kommenterede julearrangementet med, at det ikke alle steder havde 
været ringere besøgt. Else mente at vi kunne være mere synlige i 
forbindelse med julestuearrangementet på skolen. 
Lis syntes at fastelavnsarrangementet havde været godt, men det var som 
tidligere nævnt ikke vores arrangement. 
Jørgen W. klager over udkørsel fra Reerslev syd, og opfordrer til at vi skal 
arbejde for en fartbegrænsning på stedet. 
Bestyrelsen svarer at det er en omfartsvej, men at vi vil tage det med os i 
det videre arbejde. 
Jesper bemærker at det har været på tale at lave en rundkørsel ved 
Stærkendevej. Han foreslår at vi går til borgmesteren med det forslag. 
Samtidig efterlyser han bestyrelsens holdning til det nye statsskovprojekt. 
Bestyrelsen svarer: Det er Skov- og Naturstyrelsen der står for det. Der er 
lavet en plan over hvor meget der bliver skov, og hvor meget der bliver 
græs- kratbebplantet. Det er ikke en frivillig ordning. Der er et kæmpe 
virvar omkring det. Staten opkøber jord til projeket når det er billigt, og vi 
har ikke indflydelse på projektet – så hvad skal vores holdning være? Det 
må være op til den enkelte at have en holdning til det. Michael B.C. 



supplerer med at sige, at der er nedsat et selvstændigt skovråd under 
Agenda 21 udvalget, hvor vi, i kraft af vores deltagelse i dette udvalg, har 
mulighed for at følge med i hvad der sker. Nick oplyser om at 
statsskovsprojeket bliver skovrejsningsområde, og der kan der ydes 
statsstøtte til det. René supplerer med at oplyse, at Københavns Energi er 
med i finansieringen. 
Bjørn fortæller at DONG og staten opkøber erstatningsjord. 
Nick fortæller at der skal laves i alt fire skove på i alt 1000 HA. 
Åge spørger hvad Laugets (bestyrelsens) holdning er til det? 
Bestyrelsen svarer at det ikke har været debatteret. Der er lovgivning som 
vi ikke har indflydelse på, så vi må bare følge udviklingen. Bestyrelsen 
opfordrer alle til at tage del i debatten, enten ved at medvirke til 
bestyrelsesarbejdet, eller på sidelinjen. Det er helt klart noget vi følger tæt i 
bestyrelsen. 
Mogens L. nævnte at der har været en plan om at der skulle være åbne 
arealer rundt om landsbyerne. Han nævnte også betonklodser ved 
gadekæret, og et rækværk der var skåret ned. 
Bestyrelsen (Michael M.) har talt med kommunen om det, og svaret er at 
det er almindelig vedligeholdelse. Der kommer et nyt rækværk. 
Grethe G. spørger til vandtrappen, som sidste års generalforsamling 
vedtog at nedlægge. 
Bestyrelsen svarer at det var en dårlig økonomisk satsning, som nu er 
udfaset. 
Lis nævner problemer med Tingstedvej ved skolen. 
Bestyrelsen svarer at Tingstedvej ikke er en skolevej, og derfor er der ikke 
den store interesse i kommunens trafikudvalg for at gøre noget ved det. 
Endvidere fremfører bestyrelsen, at skoleintra måske burde have 
informeret bedre. 
Helle spørger om vi skal tage spørgsmålet om trafikchikaner op i 
forbindelse med vejsyn? 
Bestyrelsen, enig (v. Kenneth): Nej, ikke for nuværende. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
Pkt. 4 
Ulla fremlagde regnskabet. 
 
Det reviderede, underskrevne regnskab, er vedhæftet. 
 



Jørgen W. spurgte om de faldende kontingentindtægter er udtryk for 
faldende medlemstal. 
Ulla: Ja! 
Jørgen W. spurgte om opstillingen af caféudvalgets regnskab. 
Ulla: Det kan laves på mange måder, men den valgte er mest praktisk. 
Michael B.C. rundede af med at sige, at der som ovenfor nævnt er 
initiativer i gang for at skaffe flere medlemmer. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Pkt. 5 
Ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 6 
Michael B.C. indledte punktet med at fremføre, at det er mange år siden 
det har været ændret, så for at følge tiden - pristallet - er det en god idé. 
Åge mente at det kunne indvendes, om det var god idé, når medlemstallet 
er faldende. 
Michael M. fremførte, at en af grundende er, at vi skal overgå til BS 
(Betalingsservice), og denne udgift skal også helst være dækket ind. 
Viggo spurgte om det faldende medlemstal er begrundet med 
kontingentets størrelse. Han mente at det ikke var så længe siden det var 
sat op. 
Ulla svarede at det er otte år siden det nuværende kontingent blev 
vedtaget. 
Arne spurgte om bestyrelsen ikke kunne være mere aktiv i opsøgelse af 
nye medlemmer. 
Bestyrelsen svarede at det var uværdigt at rende rundt og spørge folk om 
de ville være medlemmer, og at det burde være alle medlemmers opgave. 
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget. 
 
Pkt. 7 
Bestyrelsen blev valgt således: 
Michael Blem Clausen (genvalg) 
Kirsten Halby (genvalg) 
Ulla Christensen (genvalg) 
Dan Petersen (genvalg) 
Michael Michaelsen (genvalg) 
Kenneth Wexøe (genvalg) 
Nick Ziegler (ny) 



Karin Øhlenschlæger (ny) 
 
Suppleanter blev valgt således: 
Else Nielsen (genvalg) 
Åge Christensen (ny) 
 
Pkt. 8. 
Bilagskontrollanter blev valgt således: 
Niels Willumsen (genvalg) 
Jesper Petersen (genvalg) 
 
Bilagskontrollantsuppleant blev valgt således: 
Niels Paulsen (ny) 
 
Pkt. 9 
Karin fortalte om et arrangement til fordel for børn med ganelæbespalte i 
Vietnam, hvor lokale kunstnere vil underholde. Dels i kirken og dels i 
forsamlingshuset. 
Jørgen W. takkede til dem der har samlet affald i projekt "Ren by". 
Grethe mente at det var forældrenes ansvar at tage hånd om deres børn, 
så de ikke sviner så meget. 
(Referenten hørte i debatten, at der var tale om øldåser mv. langs vejene, 
så det er måske voksne børn?). 
Else erindrede om, at skolen nu har skemalagte timer til forståelse af 
renholdelse/oprydning. 
Michael M. afsluttede med at minde os alle om at hjemmesiden 
www.reerslev-sterkende.dk altid er opdateret. 
 
Mødet sluttet kl. 20.45 
Ref. Dan 
 




