Reerslev-Stærkende Landsbylaugs generalforsamling
d. 11.4.2008
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

Referat af: René Andersen
1.

Johannes Thulesen blev valgt til dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet.

2.

Lis Madsen og Jesper Petersen blev valgt.

3.

Dette er den 20. generalforsamling i Reerslev/Stærkende Landsbylaug.
Der har været talt frem og tilbage om der skulle gøres noget
ekstraordinært i den anledning, men vi er overbeviste om, at der også om
5 år er et landsbylaug.
Vedtægterne er delt ud, så for de som ikke kan huske formålet med
landsbylauget er der mulighed for en opfriskning.
Sidste år kunne vi fremvise et flot medlemstal på 111, men vi må desværre
se i øjnene at det er dalet til et niveau svarende til de forudgående år med
89 i 2003, 86 i 2004, 79 i 2005, 111 i 2006 og så nu 89 i 2007.
Antal af indbyggere er jævn stigende med 824 i 2003, 845 i 2004, 938 i
2005, 942 i 2006 og 1.017 i 2007.
Antal boliger i 2007 var 369 og dvs. at knapt 1/3 af husstandene er
medlem i landsbylauget.

Om et medlemstal på 1/3 af husstandene er tilfredsstillende kan
diskuteres, og naturligvis ser vi helst, at der er flere.
Vi kan selvfølgelig i bestyrelsen gøre en del mere for at udbrede
kendskabet til vor eksistens og hvad vi foretager os, samt lave flere
arrangementer mm. som det er i så mange andre foreninger og der er jo
nogle stykker her i Reerslev/Stærkende har alle travlt i det daglige, og
som vi kan bemærke er det tordenskjolds soldater, der går igen. Vi har
derfor også i år haft samarbejde med øvrige foreninger om forskellige
arrangementer.
Der er en del arbejde forbundet med disse arrangementer og vi ser gerne
at flere vil være med i selve planlægning og forberedelse.
Byudviklingen:
Bebyggelsen nord for kirken:
Der er udarbejdet forslag til lokalplan hvor området deles i 2 særskilte
udstykninger med hver sin tilkørselsvej. Planen er 17-21 boliger i den
nordligste udstykning og 10 parcelhusgrunde i den sydligste udstykning.
Landsbylauget er fremkommet med indsigelser og bemærkninger. ( disse
kan ses på vores hjemmeside)
Maglehøjgård:
Lokalplan er vedtaget og salg af grunde påbegyndt.
Tingstedvej 20:
Kommunen har modtaget ansøgning om dispensation fra den godkendte
lokalplan med hensyn til ekstra bolig, flytning af skure mm.
Landsbylauget har fremsendt bemærkninger og indsigelser. ( Disse kan ses
på vor hjemmeside. )
Derudover har der været sager til høring omkring ændring af tage,
udnyttelse af tagetager tilbygninger mm. Vi har i landsbylauget den
holdning, at lokalplanerne skal overholdes og ansøgninger, der ligger langt
fra disse, gør vi som regel indsigelser imod.
Trafikforhold:
Landsbylauget har været indkaldt til møde omkring forslag til busdriften.
Vi mente at især skolen, SFO og klubben var meget afhængig af rigtig
busdrift hvorfor vi overgav dette til skolen og skolebestyrelsen. Vi har
forstået at busdriften er forbedret i forhold til før.
Som meddelt i Tingstedet har landsbylauget accepteret kommunens
beslutning om permanentgørelse af chikanerne i stil med den, som er
opstillet i den sydligste ende af Tingstedvej. Der skal dog gøres mere ud

af reflekserne,og belysning samt bortledning af vand fra cykelbanerne bag
chikanerne. Arbejdet meddeles udført i forbindelse med jordlægning af
elkabler gennem byen.
Cykel og gangsti bag om møllen er lige blevet asfaltbelagt og bump på
Stærkendevej er etableret.
Vejbesigtigelse vil finde sted i maj og landsbylauget har fremsendt ønske
om besigtigelse af tilkørselsforhold fra M W GJØES Vej til den nye
udstykning, udsigtsforhold ved udkørsel fra Solvang samt krydset
Stærkendevej/Brandhøjgårdsvej.
Arrangementer:

Skt. Hans aften:

Som sædvanlig blev der tændt bål d. 24 juni, og trods vejret ikke var så
godt som tidligere år var der god tilslutning. Vor lokale præst holdt en god
og munter båltale.

Nattergaletur:

I forbindelse med Kultour-ugen i Høje Taastrup kommune arrangerede
landsbylauget en urte- og nattergaletur i Hedeland. Der var tilslutning på
godt 30 børn og voksne. Fik ikke hørt meget til nattergalen, men oplevede
mange andre spændende ting.

Sommerfest på idrætspladsen:

Sammen med idrætsforeningen, klubben og forældreforeningen blev der i
august afholdt sommerfest. Det forgik på idrætspladsen med
efterfølgende grillaften i og udenfor forsamlingshuset. En sjov
eftermiddag som vi allerede har besluttet skal gentages i år.

NCC tur:

Igen i år var der inviteret til besøg i grusgraven. En spændende aften og
med sædvanlig god efterfølgende traktement.

Teaterforestilling:

Sammen med menighedsrådet blev der 18.nov. opført et fantastisk godt
teaterstykke ” Europamesteren”. Der var god tilslutning og alle var
begejstrede.

Juletræstænding:

Juletræet ved forsamlingshuset blev som sædvanlig tændt den sidste
fredag i nov. og der var stor tilslutning af børn og forældre mm. Også til
fællesspisningen om aftenen med flæskesteg var der stor tilslutning.
Behøver vel ikke at sige. at det gentager sig i år.

Julestue:

D 1. dec. Blev der igen i år afholdt julehygge på skolen i samarbejde med
idrætsforeningen, fritidsklubben og forældreforeningen. En god oplevelse
med forskellige aktiviteter, nisseunderholdning og optræden af Reerslev
skoles børneband. Stor tilslutning.

Viseaften:

Forleden var der viseaften i forsamlingshuset med vor præst ved klaveret
og der blev sunget alle mulige sange. En god tilslutning. Blev arrangeret i
fællesskab med menighedsrådet.
Cafeudvalget:
Der har været afholdt 3 fællesspisninger, som alle har været godt besøgt
og der blev som det plejer serveret god mad og interessante indslag.
Gentager sig garanteret i det nye år.
Udvalg mm.
Landsbylaugene i Høje Taastrup er repræsenteret i det såkaldte AGENda
21. Ved foreløbig for et år af Sengeløse Kommunalforening I rådet sidder
repræsentanter for bl.a. kommunen, Naturfredningsforeningen,
Friluftsrådet mm.
Skovrejsningsrådet arbejder med etablering af skov- og naturområde syd
for Hedehusene og øst for Reerslev. I rådet sidder repræsentanter fra
Landsbylaugene i Reerslev/Stærkende og Greve, samt fra kommunerne,
Friluftsrådet, Naturfredningsforeningen, Dansk Idrætsforbund mm.
Trafiksikkerhedsudvalget er af Landsbylaugene i år repræsenteret ved
Sengeløse Kommunalforening. I rådet sidder repræsentanter fra
Kommunen. Politiet, Handicapforbundet mm.
Bestyrelsesmedlemmer:
Af forskellige årsager ønsker Carsten og Bent at trække sig fra
bestyrelsen. Derudover er Lisbeth udgået af bestyrelsen grundet sygdom.
Ifølge vedtægterne må Mogens desværre forlade bestyrelsen.
Vi resterende i bestyrelsen vil gerne takke de afgåede medlemmer for
fortrinligt samarbejde om vore opgaver samt hyggeligt socialt samvær. En
fortjent hånd til dem.
Det betyder at vi mangler 3 nye medlemmer og 1 ny suppleant.
Vi håber at der er nogle friske blandt jer der gerne vil træde ind i
bestyrelsen og komme med nye ideer.
Til slut er der kun at sige tak for godt fremmøde og håber at vi ses til de
kommende arrangementer.

Som i nok har bemærket er der taget ny teknik i brug (projector) og vi vil
gerne lige vise jer vor hjemmeside og få en demonstration ved Michael
Kommentarer til formandens beretning:
Mhp. forsøg på at få flere fremmødte til generalforsamlingen opfordres
bestyrelsen til evt. at ændre mødetidspunkt til kl. 19., da det kan være
svært for, især småbørnsforældre, at nå at komme til generalforsamlingen. Den kunne evt. afholdes i weekenden. Bestyrelsen vil
overveje dette.
Mhp. det vigende medlemstal må bestyrelsen på forespørgsel meddele, at
der ikke har været tid til opsøgende arbejde. Vil tage forespørgslen til
efterretning.
Der spørges til tidspunkt for nedlægning af ny el i fortovene. Det vides
ikke på nuværende tidspunkt – man kan evt. undersøge det på DONGS
hjemmeside.
Indkørslen til Reerslev fra Nord bliver af flere medlemmer benævnt som
en skamplet og demarkationslinie. Bestyrelsen har foreslået kommunen, at
der bliver etableret en indkørsel i lighed med den på Thorsbrovej.
Krydset ved Maglehøj er stadig på listen i kommunen.
Byen kan trænge til forskønnelse, selv om vi har en smuk by. Der foreslås
at landsbylauget kunne besøge andre lignende landsbyer for at få nye
ideer.
Der er spørgsmål vedrørende chikanerne, og det fastslås, at kommunen
har afsluttet sagen vedrørende disse – og at de stationære chikaner
bliver som den ved skolen. Der påpeges fra et medlem, at der opstår
farlige situationer pga. chikanerne, og bestyrelsen opfordrer til, at der
køres hensynsfuldt og fornuftigt, så de farlige situationer undgås.
Vedrørende ”Hedeland” forespørges, om Reerslev kan få en repræsentant
med. Dette vil bestyrelsen undersøge.
Der forespørges vedrørende område for løse hunde i Hedeland. Dette er
etableret.
Der spørges til hvordan man vil flytte den lille sø (der ligger hvor der skal
bygges nyt mod nord). Der vil blive gravet en rende fra søen over til en
nærliggende sø, så evt. sjældne frøer vil søge derhen.

4.

Regnskabet fremlægges og godkendes.

5.

Lis Madsen oplyser, at der kan købes sneglegift (Ferromol) på Maglehøj
mølle – 10 kg koster 675 kr – (man kan slå sig sammen med naboerne) for
at imødegå invasion af snegle.
Desuden opfordrer hun til, at beboerne på Tingstedvej sørger for at
holde fortovene rene og ryddelige, og evt. prikker naboen på skulderen,
hvis der er brug for det. Desuden bør der ikke forekomme ukrudt og
faldefærdige stakitter.
Der er i øvrigt ”Gør rent i Danmark” næste søndag i Danmarks
Naturfredningsforenings regi.
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring vedrørende revisors
og revisorsuppleants titel. Dette tiltrædes umiddelbart af forsamlingen,
men forslaget frafaldes efter forslag om, der til næste års
generalforsamling fremsættes forslag om ændring af revisorens og
revisorsuppleants ansvarlighed i forhold til revidering af regnskab.
(Jesper Petersen vil fremsende forslag til vedtægtsændring til næste
generalforsamling).

6.

Ingen kontingentforhøjelse.

7.

Nye bestyrelsesmedlemmer:
René Andersen
Dan Petersen
Michael Blem Clausen
Nye bestyrelsessuppleanter:
Kirsten Halby
Else Nielsen

8.

9.

10.

Niels Willumsen modtog genvalg. Allan Corfitzen ønsker ikke genvalg.
Jesper Petersen vælges som revisor.
Gorm Folmer Petersen genvælges som revisorsuppleant.
Michael gennemgår kort hjemmesiden – bl.a. muligheden for at se
forsamlingshusets kalender.

Det foreslås, at den lokale sø bliver foreviget af en lokal kunstner.

Landsbylaugets bestyrelsen anbefales at være konsekvent i stavemåde af
”Stærkende” – da der findes flere versioner på hjemmesiden.
Web-master af hjemmesiden opfordres til at lægge link til Kirkens hjemmeside
(www.reerslevsogn.dk) ud på Landsbylaugets hjemmeside.
Bestyrelsen vil, på opfordring, tage spørgsmålet vedrørende ”farlig transport på
omfartsvejen” på dagsorden til bestyrelsesmøde.
Opmærksomheden henledes på, at nr. 97 af Tingstedet er udkommet – Måske skal
nr. 100 ”opmærksomhedsgøres”??
Vedrørende hunde-”høm-hømmer” ved kirken – ”Prik til naboen om at tage en pose
med”!!
Bestyrelsen takkes for det store arbejde den udfører!!

