Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

9. januar 2014

Tid:

19:30 – 21:30

Tilstede:

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

Afbud:

Nick

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

5. Kasserer

6. a

6.b

Anne Birgitte
Der tilføjes et punkt 7a – generalforsamling
Der tilføjes et punkt 7b – forespørgsel fra Mikael Bak SFO vedr. støtte til
deres årlige musiktur til Ålborg
Datoer er rettet – det tilføjes at brevet i referatet er vedrørende
ældrevenlige boliger
Brevet vedr. ældreboliger er godkendt med de ændringer, der er
indkommet fra Lars – Disse tilføjes og brevet sendes.
John er blevet kontaktet entreprenør, der finder lejeboliger relevant og
som vil vende tilbage til John omkring dette.
LL har fået oprettet elektronisk postkasse.
Kasserer og Sekretær har adgang til denne.
Julearrangement (juletræstænding) har givet overskud på kr. 700
Overskud på julestue kr. 1000
Evaluering af juletræstænding
- God klovn – han skal på lidt tidligere så børnene ikke bliver trætte
- Flere sodavand – der er børnevenlige.
- Bordplans issue – nogle kunne ikke sidde sammen – der skal
tænkes over om der kan gøres anderledes.
- God mad
- Stor ros til arrangementet.
Evaluering af julestue
- Skolen var ikke åbnet som aftalt – det var øjensynligt ikke bestilt
via Anette/Jesper – men vi kom ind via Lars fra klubben.
- God opbakning og ros til arrangementet
- Fornuftig placering af borde – mangler plads til at sidde og drikke
kaffe-spise æbleskiver m.v.
- Alternativ musik skal findes til næste år, da medlemmerne af Taste
of Black Apples spredes i forbindelse med uddannelse.
Festival med elektronisk musik.
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En smule utryghed omkring den kommende festival – vi vil gerne
informeres og gøre vores holdning gældende inden det er for sent.
Det første år vil der være tale om en enkelt dag – med 5000 deltagere.
Torben har haft fat i kommunen og arrangørerne. Arrangørerne inviteres til
møde i Forsamlingshuset med repræsentanter fra Reerslevs
paraplyorganisationer. –Det er aftalt på paraplymødet at repræsentanten
fra Corabell inviteres til dialog med bestyrelsen af de forskellige
organisationer i Reerslev. John og Torben finder mødedato og inviterer de
andre bestyrelsesmedlemmer.
Trafikrapport – rapporten er tilgængelig på hjemmesiden.
Torben foreslår, at der kunne stilles en stærekasse til Trafikstyrelsen.
Torben udarbejder et forslag til henvendelse til rette sted.
6.c

Lars foreslår at vi genopfrisker politikernes hukommelse vedr. de
trafikpolitiske emner, vi har haft henvendt os omkring i forlængelse af
sidste vejsyn samt de forhold, der blev nævnt ved vælgermødet.
Torben og Lars laver oplæg til brev vedr. trafikpolitik for at holde linjen til
politikerne varme.

6.d.

To do liste til fastelavn – møde med forsamlingshuset om to-do-liste
Tøndekøb – Kirsten og John
Møde med forsamlingshuset – John
Slik – Kirsten.
Oplæg invitation til fastelavn fremlagt og godkendt.
Invitationen skal være ude senest 11. februar – men ikke meget tidligere.
Alle er ansvarlige for de ruter, de tidligere er tildelt.

7. a punkt tilføjet –
Generalforsamling

Oplæg til information om generalforsamling godkendt til tryk i Tingstedet.
Anne Birgitte formulerer et oplæg til nye medlemmer og interesse herfor.
Sendes til bestyrelsen til godkendelse og derefter sendes til Karin Gren
Underholdning?

7.b. punkt tilføjet – Tilskud
til orkestre i SFO

Tilskud til SFO’ens musikelever, der tager til Ålborg.
Michael Bak har forespurgt på en donation til deres årlige tur.
Der kan tages af fællesmidlerne. Lars følger op og giver John besked– kr.
3000.
Rapport fra fjernvarmeværket / rådgivningsrapport – er den kommet?
Michael B undersøger om den er sendt ud – den er udarbejdet – og sender
den til LL medlemmer samt alle på mail-listen såfremt den ikke er
videreformidlet til øvrige interessenter.

8. Eventuelt

Taste of Black Apples vandt en musikstudie-session i en konkurrence som
de fik rigtigt meget ud af.
Årshjul sendes rundt til bestyrelsen.
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