REERSLEV‐STÆRKINDE LANDSBYLAUG
BESTYRELSESMØDET ONSDAG D. 9. JANUAR 2013 KL. 19:30
Deltagere: Aage C., Kirsten H., Lars A., Torben N., Michael M, Nick Z., Sigrid R., Niels P.,
Michael B og Tanja B.

Godkendelse af endelig dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat fra mødet i november
Referatet blev godkendt med små ændringer/rettetser.
Meddelelser fra formanden og kassereren
Brevet vedr. lys på cykelstien er tilsyneladende ikke nået frem til rådhuset. Der er
hverken kommet kvittering eller svar. Der er derimod modtaget kvittering samt
besvarelse på brevet vedr. fartbegrænsning på Brandhøjgårdsvej.
Formanden ringer og hører om de har modtaget brevet.
Der er sket tre påkørsler af rådyr på Brandhøjgårdsvej siden brevet er sendt.
Projekt ren by er i år den 21. april kl. 11.
Der har været nabohøring omkring opsætning af solceller på Solvang. Bestyrelsen
har ingen indvendinger. Formanden undersøger hvorfor Landsbylauget ikke altid
orienteres omkring dispensationer fra lokalplanen. Tidligere skete dette nemlig altid.
Regnskabet blev præsenteret. Der var ingen bemærkninger fra den øvrige
bestyrelse.
Fastelavnsarrangement
Landsbylauget skal stå for tønder, tøndefyld samt køller. Entre er 25 kr. for børn og
voksne, og der er igen i år hesteoptog. Arrangementet er fra 11‐13. Kirsten og Aage
køber tønder. Forsamlingshuset står for opkrævning af entre. Halvdelen tilfalder
Landsbylauget. Flyer deles ud 28. – 29. januar. Tanja undersøger om der kan skaffes
sponsorpræmier.
Generalforsamling d. 19. april
I anledning af julilæet afholdes en festligere generalforsamling med bedre
bespisning. Kirsten spørger Grydelauget om de er interesserede i at der bestilles
mad udefra i år. Evt. kan man betale et par unger for at vaske op. I Tingstedet
bringes teksten: jubilæums 3‐retters menu + kaffe 100 kr. med underholdning.
Der afsættes 10.000 kr. i budgettet til underskud til arrangementet. Torben, Kirsten
og Michael M undersøger mad samt underholdning.
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Jubilæumsfestivitas??
Afholdes til Sankt Hans. Båltaler er borgmesteren kl. 20. Torben kender en
kok/slagter og undersøger mulighed for grill arrangement. Skolens orkester kan
formentlig spille. Der skal være snobrød. Spisning kl. 18 snobrød kl. 17
Hvor langt er vi kommet med nærvarme‐projektet?
Høje Taastrup Fjernvarme er gået i gang med forundersøgelsen. Møde med
interesserede afholdes først når rapporten foreligger. Der udsendes i stedet et
nyhedsbrev til alle på listen samt en artikel til Tingstedet. Når rapporten foreligger
indkaldes hele byen til møde, hvor rapporten præsenteres. På dette møde
nedsættes en styregruppe. Michael B. snakker med Rudi . Michael B. laver tekst til
tingstedet samt nyhedsbrev, som Michael M. sender via maillisten over
interesserede. Lars A. sender opdateret mailliste til Michael M.
Lars A. , Michael B, Nick Z. samt Klaus deltager på det møde hvor Høje Taastrup
Fjernvarme præsenterer rapporten.
Evt. svar fra kommunen på henvendelserne vedr. fartbegrænsning på
Brandhøjgårdsvej og stibelysningen
Der er ikke kommet svar vedr. stibelysning. Svar vedr. fartbegrænsning er rundsendt
til medlemmerne.
Sct. Hans – arrangementet?
Drøftet under jubilæumsfestivitas.
Eventuelt
Halplanerne er strandet hos kommunen, fordi lokalplanen skal ændres før at
projektgruppen kan komme videre.
Halgruppen vil gerne invitere byen med ned og se Gyrstingehallen.
Tunenets leverandør undersøger muligheden for at koble Reerslev og Stærkende til
Tunenet.
Det kan måske lade sig gøre, da Dong har nedgravet fibernet i forbindelse med den
nye vejbelysning.
Invitation til Idræts foreningens generalforsamling vedlægges fastelavnsinvitationen.
Ref. Sigrid R.

