
                                                                                     13.01.2012 
     
Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 12. januar 2012 kl. 19.00.  

                                                                                                                        
Initiativtagere: Michael Blem Clausen, Lars Vesterdal  og Frands Bennetsen.  
 
 
Til stede:  
Kirsten Halby   Landsbylauget (LL) 
   khalby@mail.dk
 
Else Raahauge  Menighedsrådet (MRH), Husholdningsforeningen (HHF), 
   Ældreklubben (ÆK) 
   else.raahauge@gmail.com
 
Jens Midtgaard   Forsamlingshuset (FH), (Idrætsforeningen (RIF) 
   jm@miljoe-logistik.dk
 
Tina Koudal    Skolebestyrelsen (SB) 
   tina@koudal.org
 
Frands Bennetsen  Forældreforeningen (FF), RIF/svømning 
   frands.bennetsen@mail.dk
 
Lars Vesterdal  Leder, Reerslev Fritidsklub  
   larsve@htk.dk
 
Mikael Bak Jensen  Børnemusikansvarlig  
   Reerslev skole og SFO  
   miba@youmail.dk
 
Gitte Pedersen  Skolebestyrelsen (SB), RIF/effect  
   guk.pedersen@mail.dk  
 
Ebba Hestbæk   Kultur på Heden 
   ebba.hestbaek@batcol.dk
 
Michael Michaelsen   LL og  webmaster LL’s hjemmeside 
   michael.michaelsen@4me2you.dk
 
Rie Michaelsen   Tingstedet (TS), Forsamlingshuset (FH) 
   rie.michaelsen@4m2you.dk  
 
 
Inden det egentlige møde hyggede vi os med dejlig mad, som Gitte havde tryllet.  
 
Frands fik lov til at styre ordet:  
 
Evaluering af Julestue/Juletræstænding 2011  
Der er enighed om at julestuen var en succes. Rigtig mange fandt vej til fælleslokalet på skolen, ikke mindst 
trak skolebandet mange til, men der var også godt gang i juledekorationer, vaffelsalg m.v. Det gav et 
overskud på ca. 2.000 kr. Klubben havde også sin bod med salg af slik og slushice i fællesrummet, og der er 
enighed om at det er en god ide, at det hele foregår samlet der. 
Vi var enige om at det større fremmøde skyldes, at kendskabet til julestuen efterhånden er et kendt begreb.  
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Juletræstænding med efterfølgende middag var også en succes – mange tilmeldte, dejlig mad og en god 
tryllekunstner-klovn, som underholdt både børn og voksne.  
Datoen  i 2012 bliver 1.december.  
Julestueudvalg: Gitte, Else (skal spørges), Kirsten, Rie, Michael BC og Jens M. Suppleant: Ulla.  (Rie mailer en 
mødedato (sidst i oktober). 
 
 
Evaluering af Musikfestival i Hedeland 2011 
Lars og Mikael takkede meget for den store opbakning fra foreningerne til Festivalen. De har kun fået 
positive tilbagemeldinger fra både kommune og publikum. Salget af mad og drikkevarer i boden gav et 
overskud på ca. 3.000 kr.   
I/S Hedeland har givet grønt lys for næste års festival som nu er sat til d. 18. august 2012. Man håber og 
regner med igen at få tilskud fra kommunen, og vil også søge Nordeafonden om penge. På musiksiden vil 
man prøve at gentage succesen med at få en aftale med et ”trækplaster” – enten Jesper fra x-faktor e. lign.  
Og i 2012 vil der også være en ny genre på plakaten – nemlig Jazz.  
Gitte vil tale med Jan Jensen vedr. rekvirering af telte.  
Kirsten oplyser, at overskuddet ved salg af mad og drikkevarer var ca. 3.000 kr. Det er aftalt, at overskuddet 
fra vores fælles arrangementer skal ligge i LL´s ”kasse” som en buffer. (Dvs. at det også gælder 
julestuearrangement). 
Cateringholdet består af: Bjarne Christiansen, Christian Bruhn, Gitte Petersen, Karin Øhlenschläger, Winnie 
Kjeldsen og Rie Michaelsen.  Lars og holdet vil mødes inden Festivalen. 
 
Gensidig information og datoer:  
 
Kirsten Halby (formand for LL)  
I 2011 havde de ved en Caféaften besøg af formanden for Thorsbro Vandværk, og det er resulteret i en aftale 
d. 12.5.2012 kl. 13, hvor der er rundvisning på Thorsbro Vandværk. – Mere herom bliver annonceret i 
Tingstedet og på LL´s hjemmeside. Kirsten nævner i øvrigt at Caféaftenerne er meget besøgte og populære. 
 
Sidste års fastelavnsfest i samarbejde med Forsamlingshuset var en stor succes. Dette bliver gentaget i år d. 
19.2.  
Der var rigtig mange til Sct. Hans-aften i Lergraven. Flere spiste medbragt mad ved de opstille borde og 
bænke og der var snobrødbagning for børnene og mulighed for at grille. Kirsten spørger Mikael Bak om 
mulighed for musik Sct. Hans aften  v/ de unge mennesker – og evt. også voksne musiklærere. Det vil de tale 
mere om – Mikael vil gerne være bindeled.  
 
Rie Michaelsen (FH og TS)  
Mht. Tingstedet har der været vigende betalende annoncører. Det er en stor hjælp, at MHR har tilbudt at 
støtte med et årligt beløb, så bladet foreløbig er sikret udgivelse 6 gange om året. Det er redaktionen meget 
glad for – og forhåbentlig også læserne.  
 
I forsamlingshuset opføres i år ”Henrik og Pernille”, som måtte aflyses sidste år. Det løber af stabelen 13.3, 
16.3. og 17.3. Samtidig vil det nye Scenetæppe blive indviet.  
 
Ebba Hestbæk (Kultur på Heden)  
Ebba har trukket sig ud af Teatergruppen i Hedehusene (Batcol), men der er desværre ikke nogen der fører 
det videre. 
Ebba vil prioritere at deltage i opbakningen til Hedelandsfestivalen.  
 
Else Raahauge (HHF, MHR og ÆK) 
Husholdningsforeningen holder sit årlige planlægningsmøde d. 30.1. Foreningens datoer vil derefter kunne 
ses i Tingstedet.  
Menighedsrådet arrangerer årets koncert i Reerslev kirke d. 21.6. kl. 21.00.  
Reerslev-Sterkendes Ældreklub mødes hver onsdag i Fritidsklubbens lokaler kl. 9.30 – 12.00.  
Der afholdes generalforsamling d. 18.1.2012.  
 
Jens Midtgaard (RIF)  
Der er mange aktiviteter i Idrætsforeningen. Som noget nyt er der Zumba, som er meget søgt.  
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Far/mor/børn-gymnastik er opstartet, ligesom børnegymnastikken.  
Løb er strandet lidt, da der ikke mødte løbere op.(Kun instruktøren). 
Der blev prøvet at sætte mere i gang ved at arrangere Gi-Den-Gas-Dage, men det ebbede ud. 
Det er svært at fastholde folk. 
Der planlægges generalforsamling inden længe.  
 
Mikael Bak (SFO) 
De unge mennesker glæder sig til at tage til Ungdomsringens Musikfestival i Aalborg d. 20.- 21.1.2012.  
Ikke mindst pga. de 10.000 kr, som Forældreforeningen gav dem ved Julestuen på skolen.  
Mikael fortæller i øvrigt, at Greve har forsøgt sig med en musikfestival i lighed med Hedelandsfestivalen, i 
Portalen i Greve. Reerslev deltog med 2 bands. Desværre viste det sig, at der ikke næsten ingen publikum var 
– kun dem fra Reerslev.  
Børnene i SFO vil gerne dekorere fastelavnstønderne til d. 19.2.  
Mikael fortæller, at musiklærer Nico arrangerer sommerkoncert bag skolen. Børnerigsdagen i Høje Taastrup 
kommune bevilgede 5.000 kr. til Reerslev skole. (Mikael vil minde Nico om at sende materiale desangående 
til Tingstedet og LL´s hjemmeside). 
 
Lars Vesterdal (Fritidsklubben)  
Der er kommet ro på personalefronten. Nu er der 5 fastansatte og 1 timeansat medarbejder. Det er han godt 
tilfreds med.  
Håber på at der bliver sommerkoloni i sommerferien.  
Lars vil sende Årshjul til Tingstedet og LL´s hjemmeside.  
Fritidsklubben vil gerne lave heks til Sct. Hansbålet i Lergraven. 
 
Frands Bennetsen, (FF og RIF/svømning)  
Roskildefestivalen gav 2011 kr. 170.000 til det forestående projekt Multihallen. Desværre er vagterne ved 
papcontainerne taget fra ”os”, og der er i stedet tilbudt campingvagter, der ikke er særlig atraktivt. Derfor er 
det nok slut med at deltage som frivillige på Roskilde Festival. 
Til mødet på skolen vedr. Multihallen mødte mange op, og det er Frands glad for. Der søges nu Fonde, så 
Multihallen forhåbentlig kan blive opført en dag.  
 
Tina Koudal (skolebestyrelsen) 
Skolestukturen er ændret, så der var i en periode ”kun” ansat en konstitueret skoleleder, men nu er stillingen 
atter besat med en skoleleder, Lars Bælum Jensen. Dette er skolebestyrelsen meget glade for. Den nye 
skoleleder har sat nogle gode ting i gang, så man ser lyst på fremtiden. Tina understreger, at det er vigtigt, at 
vi har en selvstændig skole, og det kan vi jo kun give hende ret i.  
 
Tina orienterer på Reerslev Vandværks vegne, at der afholdes generalforsamling d. 22.3.2012. 
 
Michael Michaelsen (LL og webmaster for hjemmesiden) 
Opfordrer alle til at sende materiale til både Tingstedet og hjemmesiden www.reerslev-sterkende.dk
 
Sluttelig spørger Frans, om der er ønsker/tanker om nye tiltag – Det er der umiddelbart ikke, da der er 
enighed om, at der er mange tiltag og arrangementer i nærområdet.  
Dog falder snakken på, at der tidligere har været arrangede fisketure, og Michael Michaelsen vil tage det 
med til overvejelse i LL. 
 
Mødet slutter i ”god ro og orden” – og alle er enige om, at det er en god ide at vi fortsætter den gode dialog – 
og vil mødes igen Tirsdag d. 8. januar 2013    ☺   
Rie Michaelsen vil sende invitation ud primo december 2012.  ref./rm 

http://www.reerslev-sterkende.dk/

