Referat
Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

13. februar 2014

Tid:

19.30

Tilstede:

Torben, Michael B, John, Sigrid, Anne Birgitte, Nick

Afbud:

Lars, Michael M, Finn, Kirsten

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

5.Meddelelser fra kasserer

Anne Birgitte
Tilføjet punkt omkring høring af kommuneplanen
Godkendt
John ringer til Charlotte Markussen og arrangere møde med sundheds‐ og
ældreudvalget mhp status på ældreboliger (sammen med Torben)
Flemming Hansen (DF) er ny formand for udvalget.
Ingen – dog se punkt omkring godkendelse af regnskab

6.Sager til drøftelse
a. Status på fjernvarme

Der skal følges op på fjernvarme – LL vil derfor inviterer Høje Taastrup
Fjernvarme til at komme med et forslag til fjernvarme i
Reerslev/Stærkende. Mødet kan afholdes i Forsamlingshuset den 26. marts
eller alternativt på skolen. – Michael afstemmer forventningerne med
Rudy. Michael B laver et udkast til en invitation til kommentarer hos
Landsbylauget inden det rundsendes til mailliste. Skal desuden på
hjemmesiden og invitation udarbejdes. Deadline for udarbejdelse af
omdeling af invitation samt omdeling skal ske inden den 12. marts. Helst
omdeling tirsdag/onsdag. Deadline uge 11. Fordeling af invitationsområder
til LL‐medlemmer er OK

b.Elektronisk festival i
Hedeland

Den 25. februar er der møde på skolen med arrangørerne. Alle foreninger
er inviteret.

c.Generalforsamling

Afholdes den 11. april – John er forhindret. Torben oplæser formandens
beretning. Sigrid undersøger mavedans som underholdning. John og
Torben aftaler med grydelauget omkring mad til generalforsamlingen.

7.Sager til beslutning
a. Godkendelse af
årsregnskab

Årsregnskabet er godkendt
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b. To‐do‐liste til
fastelavnsfest

OK til tønder, balloner. (Kirsten)
Slik (Kirsten?)
Tøndeophængning (FH)
LL er ansvarlig for at modtage betaling
FH bager fastelavnsboller – køber også sodavand, juice – står for salget.
Oprydning: FH og LL
Kirsten undersøger om SFO kan male dem.
Kirsten afstemmer med hesteoptog
Alle i LL (John, AB, Torben, Nick, Kirsten…… Lars/Finn?)
Kirsten/John er ansvarlig for kåring af bedste udklædning (Gavekort på kr.
100x3 til hver aldersklasse)
Torben køber brik‐juice
LL møder kl. 9_9:30 og hjælper med ophængning af tønder og pynt.

c. Årshjul i Landsbylauget

Udskudt

8. Eventuelt

Høring af kommuneplanen.? Hvis vi støder på noget, så giv John besked –
men umiddelbart er der ingen der har kommentarer. Høringsfristen er 1.
marts.
Trafikudvalget fra SB vil gerne have et møde med trafikudvalget i LL, da der
i øjeblikket bliver udarbejdet en trafikhandlingsplan for Reerslev Skole. LL
afventer SB datoer for et møde omkring trafik. (LL vil gerne se punkterne
på handlingsplanen inden mødet)

Sigrid er nu medlem af halgruppen.
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