
Referat

Reerslev-Stærkende Landsbylaug.

Mødedato: 12. juni 2014
Tid: 19:30
Tilstede: Michael, Nick, Finn, Kirsten, Sigrid, John, Torben, Anne Birgitte
Afbud: Aiah, Lars

Punkter til behandling:

1. Valg af referent John 
(Sigrid, Anne Birgitte og Michael ankom senere p.g.a. møde på Skolen)

2. Godkendelse af 
dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af 
referat

Referatet fra d. 8 maj blev godkendt. Michael spurgte dog om hvad

begrundelsen var for at man fastholdt torsdag som mødedag. Michael fik en

forklaring om at det var den bedste dag for flertallet i bestyrelsen.

4. Meddelelser fra 
formand 

Orientering om Nordtoften: Den sidste udvikling i sagen blev drøftet og 

formanden meddelte at Borgmesteren og politikerne i Byrådet bakkede helt

op om Landsbylauget.

orientering om møde med borgmester om ældreboliger

John og Torben var d. 12/6 til møde med bormesteren og teknisk direktør 

samt medarbejder Jens Bo Svendsen. Forvaltningen fastholdt, at man ikke 

havde planer om at bygge ældreboliger i Reerslev, men at man gerne ville 

hjælpe med at finde egnede grunde, hvor der kunne bygges ældrevenlige 

boliger. Man lovede  at sende oplysninger om hvilke muligheder, der var i 

Reerslev og hvad en cirkapris ville være på en lejebolig. Kommunen mente, 

at det var nødvendigt at den kreds der var interesseret i at få en lejebolig og

en eventuel sælger af en egnet grund i Reerslev skulle være på plads ,hvis 

forvaltningen skulle arbejde videre med at finde en eventuel bygherre.  

John meddelte, at de andre Landsbylaug ønskede et tættere samarbejde 

med Reerslev Landsbylaug. Dette tilsluttede bestyrelsen sig enstemmigt.

5. Meddelelser Afbud fra kasserer – ingen meddelelser
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kasserer
6. Sager til beslutning

a) Opgaver i 
forbindelse med
Hedelandsfestiv
al

b) Status på 
opgaver til Skt. 
Hans 
arrangement

I forbindelse med Hedelandsfestivalen  hjælper vi med at sætte telte op om 

fredagen og måske også et par hjælper til boderne om lørdagen

Der er styr på opgaverne til Sct. Hans aften

7. Sager til drøftelse
a) Nabohøring

b) Vejsyn

Tscherning har ansøgt om tilladelse til opførelse af 3 koldhaller til 

opbevaring af materiel. Landsbylauget kan ikke anbefale ansøgningen af 

frygt for den tunge trafik der skal køre gennem Stærkende, da materiellet 

fragtes på store lastvognstrailere samt de trafikale forhold i krydset mellem 

Brandhøjgårdsvej og Maglegårdsvej. John udarbejder høringssvar på vegne 

af Landsbylauget.

Afventer HTK
8. Eventuelt

a)

b)

Der blev udtryk ønske om at borgerne i Reerslev oplyste om uheldige 

hændelser i forbindelse med indbrud til vores hjemmeside,så vi kan danne 

os et oversigt over situationen.

 John lovede at undersøge hvormange der boede og hvor mange, der må bo

på adressen Thorsbrovej nr 6

Der blev rejst en problemstilling om oversigtsforholdene på Tingstedvej, når

biler parkerer  ude i vejsiden. Det blev aftalt at sættes fokus( observerer) på

sagen i den kommende måned og drøfte sagen på næste møde.  
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