Referat
Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

10. oktober 2013

Tid:

19:30 – 21:10

Tilstede:

John, Lars, Michael M, Torben, Kirsten, Finn, Sigrid, Anne Birgitte, Nick

Afbud:

Delvist Michael B

Punkter til behandling:
1. Valg af referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Godkendelse af referat
4. Meddelelser fra formand

5. Meddelelser fra kassere
6. Sager til drøftelse
A. opfølgning på møde den
9. oktober vedr.
ældrevenlige boliger

B. Status på
julearrangement
c. Vælgermøde

7.Sager til beslutning
8. Eventuelt

Anne Birgitte
OK
Godkendt med indkomne ændringer
Brev fra MZ modtaget som svar på LL’s henvendelse omkring vejsynet.
Borgmesteren er ked af, at der ikke var tid nok til at se forholdene ordentlig
an, og han vil sørge for nyt vejsyn i foråret 2014.
Der har været møde vedr. juletræstænding. (Se 6b)
Lars kan ikke komme den 29. november – der skal være en til at sidde ved
velkomstbordet og modtage betaling for maden.
Godt fremmøde til mødet. Mange forskellige repræsentanter til stede
Det der efterspørges er primært lejeboliger.
LL foreslår at kommunen kontaktes med henblik på etablering af en
fokusgruppe, der arbejder videre med dette i samarbejde med
forvaltningen.
Forventningen fra borgerne var, at der var noget mere konkret på bordet,
men det er vigtigt at understrege, at dette var et formøde, hvor behovet
kunne konkretiseres og mulighederne vendes i det overordnede perspektiv
for ældrevenlige boliger i Reerslev.
Referat rundsendes til alle medlemmer af LL fra John. (er modtaget)
Se aktionsliste.
Vælgermødet den 11. november kl. 19‐21:
John Severin er ordstyrer.
Torben og John sætter stole op.
LL giver øl og vand – (Torben køber ind)
Intet til punktet
Lars kommer ikke til novembermødet i LL
Torben har talt med Lars Kock omkring fartmåling og trafiktælling. De har
været aktiveret men i meget kort tid. LL vil forespørge på at få udleveret
rapporten.
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