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Referat – Generalforsamling 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 10. april 2015 

Tid: 18:00 

Tilstede fra bestyrelsen: Finn Gottrup, John Severin, Lars Andersen, Torben Rosborg Nielsen, 
Sigrid Rasmussen, Nick Ziegler, Michael Blem Clausen, Anne Birgitte 
Stubkjær 

Afbud: Kirsten Halby 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af dirigent Jesper Petersen blev valgt. 

2. Valg af stemmetællere Afventer nødvendigheden heraf – afhænger af om der bliver 
nødvendigt i forhold til afholdelse af valghandlingen. 

3. Formandens beretning 

 

Se den fulde beretning på reerslev-sterkende.dk 
 
Hvilke tiltag er der foretaget i forhold til at få flere medlemmer i 
Landsbylauget – når der er mange med til Laugets arrangementer? 
Landsbylauget har oprettet en facebook gruppe for at nå ud til en 
bredere skare – der har desuden været drøftet mange 
løsningmuligheder, men ingen endelige konkrete løsningsforslag. 
 
Der er desværre ikke så godt nyt i forhold til fjernvarme – det beror på 
en politisk beslutning i Greve Kommune og den ser desværre ikke godt 
ud – Michael Blem vender tilbage omkring emnet, når der er konkrete 
nyheder i sagen. 
 
Forslag: Kan det tænkes at der kunne være en konkurrence, hvor man 
kan vinde et års medlemskab? Bestyrelsen vil tage dette med i 
fremtidige overvejelser 
 
Problematisk at fortsætte Laugets arbejde, når interessen for at indgå i 
bestyrelsen øjensynligt er bekymrende lille. Det ville være en hjælp, 
såfremt der var flere frivillige, der tilbød at hjælpe med det praktiske 
arbejde i forb. m arrangementer. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt 

4. Fremlæggelse af 

revideret regnskab 

Kasseren fremlagde regnskab med de enkelte specifikationer. 
Antallet af betalende medlemmer er steget med 3 fra 2013, så der er 
115 betalende husstande i 2014. 
Regnskabet blev godkendt. 
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Gurli Kjep har fuldmagt til Landsbylaugets konto 

5. Indkomne forslag Udgår, da der ikke er indkommet forslag 

6. Fastsættelse af næste 

års kontingent – 

bestyrelsen foreslår 

uændret kr. 150 

Forslaget tiltrædes. 

7. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter 

John Severin– genvalgt 
Finn Gottrup - genvalgt 
Anne Birgitte Stubkjær – genvalgt 
Nick Ziegler – genvalgt som suppleant 
Lene Johnsson – erstatter Lars Andersen 
Helle Leegaard som suppleant – erstatter Aiah Noack, da hun ikke har 
bopæl i kommunen. 

8. Valg af revisor og 

suppleant 

Åse Borge genvælges som bilagskontrollantsuppleant 
Bilagskontrollant - Niels Willumsen er genvalgt 
Billagskontrollant - Jesper Petersen er genvalgt. 
 

9. Eventuelt. Formanden opfordrer borgerene i landsbyerne til at kontakte 
Landsbylauget såfremt der er forslag til Landsbylaugets virke og 
arrangementer eller spørgsmål til samme. Landsbylaugets 
mailadresser er tilgængelige på hjemmesiden – og det er desuden 
muligt at komme med forslag på facebooksiden. 

 








