Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

10. september 2013

Tid:

19.30

Tilstede:

John, Sigrid, Lars, Torben, Kirsten, Anne Birgitte, Michael B

Afbud:

Finn, Michael M, Nick

Punkter til behandling:
1.Valg af referent
2.Godkendelse af endelig
dagsorden.
3.Godkendelse af referat fra
den 14. august 2013
4.Meddelelser fra Formand

5.Meddelelser fra Kasserer
6.
a. Forretningsorden

Anne Birgitte
Godkendt
Punkt 4 tilrettes
Møde om valgaften afholdes den 12. september med Frands Bennedsen og
Jens Midtgaard omkring formen for afholdelse og arrangementet i øvrigt.
Torben deltager sammen med John kl. 20
Agenda 21: Rundvisning i Hedeland.
Overskud er foreløbigt gjort op til ca. 300 kr. på Skt. Hans arrangementet.
Hedelandsfestival har opgjort et overskud på ca. kr. 1300
Godkendt med de indkomne rettelser.
Vi arbejder med denne i et års tid, inden den lægges på hjemmesiden.

b. Ældreboliger i Reerslev

John har været til møde i kommunen. Vi skal have afklaret om de ældre er
interesseret i at leje eller eje. Der foreslås et møde med forvaltningen vedr.
muligheder for ældreboliger. Vi kan sætte en høring i gang og få skitseret
mulighederne. Landsbylauget vil gerne facilitere processen.
Vi vil ramme den rette målgruppe ved at lave artikel i Taastrup Avis samt
orientere ældreklubben. 24 John tager kontakt til forvaltningen med
henblik på af aftale møde den 10. eller.oktober

c. Julearrangementet

Oplæg til invitation i Tingstedet præsenteret.
Juletræstænding - Prisen for mad: Voksne 100 – Børn under 12: kr. 40
Juleklip: Planlægningsmøde med skolen, LL, forældreforeningen og
idrætsforeningen. Kirsten indkalder medarrangørerne til et koordinerende
møde – John deltager ligeledes fra LL.
Priserne for dekorationer m.v. fastholdes på niveauet fra sidste år.
Sætning omkring kræmmerbod fjernes – der har ikke været efterspørgsel.

7.Sager til beslutning
a. Differentieret

Spændende ide, men LL mener at dette kan fortabe sig i administration.
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medlemsrabat

Derfor arbejdes der ikke videre på denne model.

b. Opfølgning på aktionsliste

Lars og Torben forfatter brev til kommunen i henhold til afslag på baggrund
af vejsyn.
Flere har udfordringer med at mødes om tirsdagen. Derfor flyttes møderne
i LL til den anden torsdag i måneden.

8. Eventuelt

Status på fjernevarme er, at forslag 1 ikke er relevant, så der arbejdes
videre med forslag 2. Afventer pt godkendelse fra Greve Kommune om
tilslutning til Tune – Michael B sender status, når denne er modtaget fra
Rudi.
Der er nu 42 ”likes” på facebooksiden.
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