Reerslev-Stærkende Landsbylaug
Referat fra Generalforsamlingen
Fredag d. 13. april 2012
1. Valg af dirigent.
a. Jens Midtgaard blev foreslået og valgt med akklamation.
2. Valg af stemmetællere.
a. Lis Madsen og Ulla Christensen blev valgt.
3. Formandens beretning (vedhæftet som bilag)
a. Kirsten H. fremlagde beretningen, mens Michael M. styrede den tilhørende
billedside, og der blev sluttet af med at henvise til hjemmesidens mange
muligheder. Grethe Grøn nævnte, at frivilligt arbejde på Roskildefestivalen måske
kunne være med til at skaffe penge til belysningen på stien fra Hedehusene. Else
Nielsen foreslog i samme forbindelse, at man måske kunne bruge nogle af de alt for
mange lygtepæle på Tingstien mellem Tingstedvej og ”Svanesøen”. Beretningen
blev derefter vedtaget med akklamation.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
a. Lars A. gennemgik regnskabet, som både forelå trykt og blev fremvist via projektor,
og opfordrede til at man benyttede betalingsservice til betaling af kontingent.
Michael M. supplerede med at henvise til hjemmesiden, hvor man kunne få hjælp
hertil. Regnskabet blev fra salen rost for sin overskuelighed, hvorefter det blev
vedtaget.
5. Indkomne forslag
a. Ingen forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 150 kr, hvilket blev vedtaget med
akklamation.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Torben Nielsen, Sigrid M. Rasmussen og Michael Michaelsen blev valgt til
bestyrelsen. Nick Ziegler blev genvalgt.

b. Michael B. Clausen og Aage Christensen blev valgt til suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter
a. Niels Willumsen og Jesper Petersen blev genvalgt
b. Lene Willumsen blev valgt til bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt.
a. Niels Willumsen orienterede om det forestående menighedsrådsvalg. Viggo Kanding
stopper pr. 1.1.2013 og det er p.t. ikke afgjort, om der kommer en ny præst eller om
der bliver tale om en evt. pastoral sammenlægning. Orienteringsmøde afholdes i
forsamlingshuset d. 11.9.2012.
b. Michael B. C. kommenterede artiklen i Lokalavisen: ”Formanden viser solcellevejen”
– og nævnte den som et godt eksempel på nødvendig og positiv reklame for
landsbyen, idet det er nødvendigt med vækst og udbygning, hvis vi skal forhindre
nedlæggelse af for små institutioner i forbindelse med div. besparelser.
c. Lis M. bemærkede, at det også gjorde sig gældende, at ”uden institutioner – ingen
tilflyttere!”
d. Kirsten H. kunne orientere om, at deres solcelleanlæg i den første måned havde
produceret ca. 600 kWh
e. Jørn Würtz gjorde opmærksom på, at Landsbylaugets 25 års jubilæum nærmede sig,
og i den anledning foreslog han bestyrelsen at overveje oprettelse af en fond, som kunne

bruges til at påskønne en person, der har bidraget til Reerslevs forskønnelse.
f. Michael B.C. gjorde opmærksom på, at der snart udskrives en konkurrence: ”Det
smukkeste sted i kommunen” – og det vil være væsentligt med mange lokale bidrag.
g. Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 18:50

Niels Paulsen

Formandens Beretning
Velkommen

Ren by

Sct Hans

Rigtig hjertelig velkommen til Reerslev-Sterkende landsbylaugs
generalforsamling .
Vi kan i år se tilbage på en række velbesøgte arrangementer med både gamle
og unge, en del af dem sammen med andre foreninger i byen, muliggjort af
samarbejdet i paraply-udvalget hvor alle foreninger mødes en gang om året
til et hyggeligt møde, hvor vi aftaler slagets gang for det kommende år, og
udveksler ideer.
Projekt ren by, finder i år sted den 22. april kl. 11-13. Det er jo sådan at det
foregår over hele landet på samme dag, og det er miljø og energicentret i
HTK der udleverer veste handsker og tænger så vi slipper for at bukke os for
meget. I 2011 fandt vi et affaldsdepot ved parkerings pladsen på
Brandhøjgårdsvej som kommunen så tog sig af, det var temmelig enormt.
Men det er utroligt hvad folk smider ud af bilerne, så kom endelig og hjælp
til med at fjerne øldåser, pizzabakker, cigaretpakker og lign. der er ingen
andre der gør det.
Sct. Hans aften i lergraven er en rigtig hyggelig aften når bare vejrguderne
er med os, der sættes borde og bænke op, en hel del tager madkurven med,
der er snobrøds-bagning, børnene leger og trækker skovjordbær på strå,
derefter båltale og bål, en rigtig nordisk midsommer.

Hedelandsfestival Hedelands musikfestival i august måned i amfiteatret går nu ind i sin 3.
sæson og har stor betydning for børn og unge ikke mindst for skolens
dygtige orkestre, bakket op af både klub og SFO. Det finder i år sted
d.18.august.
Jukearrangement

Julen fejres på behørig vis lørdagen før 1. søndag i advent med julestue på
skolen med alt hvad naturen kan byde på, mest samlet af Else Nielsen, og en
hel del familier fra landsbyerne kommer og laver adventskranse og
dekorationer. Senere på dagen tændes byens juletræ ved forsamlingshuset
akkompagneret af nisseorkestret , og så er der mad i forsamlingshuset .

Trafik

Trafikken på Tingstedvej er vores tilbagevendende problem, det virker som
om der er flere og flere der bruger Reerslev som smutvej til motorvejen, og
det er samtidig med at børnene går eller cykler til skole, når så TDC ”sylter”
at få lukket udgravningen på fortovet ved nr.14 og 16 i en hel måned, og
først efter 2 kraftige opfordringer først fra Gurli Kjep og derefter fra
landsbylauget, får lukket hullet kl.7 næste morgen, så er det med angst og
bæven man ser børnene gå ud på vejen for at komme forbi. Og for ikke at
tale om alle dem som krydser vejen fra Thorsager – stien. Der er et forslag
om at få lavet et hævet vejstykke/”gågade” fra skolen og hen forbi SFO og
børnehaven for at gøre det mindre attraktivt at køre gennem byen, og øge
sikkerheden for både børn og voksne.

”Kosøen”

Beboerne på Sognevej er forståeligt nok glade for deres udsigt over
”kosøen” eller Alvedgårdsøen, eller hvad vi nu kalder den, så de gerne ser

området bevaret, og derfor ønskede et møde med kommunen.
Landsbylauget tog med, og det viste sig at søen er blevet
naturbeskyttelsesområde pga. sjældne padder og planter, så idyllen bliver
bevaret, til glæde for os alle.
Cafeudvalget

Cafeudvalget, kaldet grydelauget har igen i år lavet nogle gode
arrangementer, med rigtig god mad og underholdning, man bliver nærmest
afhængig af dem ,det bliver i forhåbentlig ved med. Og det er også dem der
laver maden til i aften, så den side af sagen er i de bedste hænder.

Agenda 21

Lauget inviteres et par gange om året til at deltage i agenda 21 udvalget
sammen med kommunen, repræsentanter for andre landsbyer, ornitologer,
naturfredningsforeningen også videre, så vi har mulighed for at påvirke og
komme med forslag.
Den 12. maj er der besøg på Thorsbro vandværk kl. 13,00. Der er tilmelding
hos mig. Det koster 20 kr. Der er gratis kaffe, øl og vand kan købes for 5 kr.
Jeg tror det bliver et spændende besøg.

Vandværksbesøg

Afslutning

Jeg tror at det var alt for i år, tak.

