Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

15. april 2016

Tid:

18:00

Tilstede:

Generalforsamling

Afbud:

-

Punkter til behandling:
1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af
revideret regnskab

Jesper Petersen valgt som dirigent
Forsamlingens lovlighed – der er indkaldt via Tingstedet, ved omdelt
skrivelse samt på internettet – hvilket er efter foreskrifterne
Ingen bemærkningerne til dagsordenen
P.g.a. de få deltagere til Generalforsamlingen tages stilling til dette
punkt under valg af bestyrelsesmedlemmer
Beretningen vedlægges som bilag 1.
Jens giver på opfordring af Landsbylaugets formand en kort beretning
omkring Reerslev Idrætsforenings 150 års jubilæum her i 2016.
Den 16. april kl. 10 afholdes afslutning hvor Borgmesteren kommer
Til skat Hans er der ligeledes et arrangement.
Der vil komme meddelelse ud omkring øvrige aktiviteter over
sommeren.
I oktober vil Cafeudvalget have et arrangement i anledning af jubilæet.
Kommentarer til beretningen.
Jan: Der starter ny præst den 1. maj og det er vedtaget, at den nye
præst skal indsættes den 8. maj som er den dag, hvor Landsbylauget
afholder Bisontur – det kan få indflydelse på antallet af tilmeldinger til
turen. Det er ikke muligt at ændre datoen for indsættelsen.
Jesper Petersen: Udtrykker glæde over at Landsbylauget har fokus på
de mange politiske ting – herunder ældreomsorg i området, lys på
cykelstien og andre politiske emner – herunder visioner for Landsbyen.
John: Tak til Michael Michaelsen, der altid stiller op og hjælper
Landsbylauget
Lene: Der kæmpes for at få oprettet MobilePay til betalingen ved
arrangementer i Landsbylauget – det er på vej, men det har været en
lang vej, da der er kommet nye regler om foreningers anvendelse af
økonomiske midler – dette skyldes reglerne om hvidvask af penge.
Vi har haft flere medlemsafgange end tilgange – men der er en
forhåbning om at der kommer flere til i løbet af året.
Landsbylauget har en drikkevarebeholdning – den ønskes afviklet og
der indgås aftale med Brugsen i Tune om køb og tilbagekøb af
drikkevarer.
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Se i øvrigt bilag 2 med regnskab
Ulla: Det store beløb på fælleskontoen burde komme ud at arbejde for
de unge og lokalsamfundet.
John Severin: Helt enig – der skal findes et godt formål.
Finn: Hvad skyldes de 2500 fra corabelle?
Jens: Det er et beløb der tilfaldt fælleskassen udbetalt af Corabelle for
det arbejde foreningerne rent faktisk havde udført selvom festivalen
blev aflyst
Helle: Nogle af pengene bliver brugt til bus ved bisonturen.
John: Enig – vi samler ikke penge sammen til bunke, men skal finde de
gode ting at bruge pengene til som er relevant for de foreninger, der
er en del af fælleskassen – det understreges at Bisonturen finansieres
af Landsbylauget og ikke via midler fra fællesaktiviteter.
Lene: Eksisterer forældreforeningen?
Rie: Vi får ingen penge fra forældreforeningen så reelt eksisterer de
ikke i denne sammenhæng….
Jesper: Der bør kun aflægges regnskab alene for Landsbylauget. Jesper
opfordrer bestyrelsen til at finde ud af hvordan grænserne er for
sammenblanding af de poster der figurere på Landsbylauget regnskab.
John: Jens Midtgaard og jeg tager en snak omkring anvendelsen af
pengene og de retmæssige ejere af beløbene under fællesaktiviteter.
Alle stemte for regnskabet – det er hermed vedtaget.
Tegningsret af bestyrelsen –
Jan: hvorfor er det kun salg af fast ejendom der fremgår af dette
oplæg og ikke køb af fast ejendom.
Det vedtages at der tilføjes køb og ikke kun salg af fast ejendom.
Forslaget godkendes med denne ændring

5. Indkomne forslag
a) Bestyrelsen
foreslår tilføjelse til
vedtægternes pkt.
5
6. Fastlæggelse af næste
års kontingent
Godkendt
Bestyrelsen foreslår at
kontingentet på kr. 150
fortsætter uændret.
7. Valg af
Mads Ring Hansen stiller op
bestyrelsesmedlemmer Vibeke Stürup stiller op
Da der ikke andre er begge valgt til bestyrelsen.

Nick Ziegler ønsker genvalg såfremt der ikke er andre der ønsker valg
til suppleant – Nick genvælges.
Helle Leegaard ønsker ikke genvalg som suppleant – Sigrid Mark
Rasmussen stiller op og vælges som suppleant.
Er der nogen der vil hjælpe til med arrangementer? Følgende har ved
mødet udtrykt ønske om at være behjælpelige:
Helle Leegaard
Jesper Petersen
Ulla Christensen
Mette Stribolt

Side 2 af 3

Åge foreslår at Landsbylauget henvender sig til medlemmer fra
Landsbylauget når behovet opstår.
- Der skal findes en kommunikativ metode der ikke
nødvendigvis nødvendiggøre at der lægges noget i
postkasserne.
- Kan eventuelt fastlægges ved møde i forbindelse med vision
og facilitering af visionsmøde
8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
9. Eventuelt

Niels Willumsen og Ulla Christensen er genvalgt.
Arne Frandsen melder sig som revisorsuppleant
Johannes vil gerne have at Landsbylauget indgår som en del af
nytårsfyrværkeriet og få det lavet til en tradition. Det vi selvfølgelig
hjælpe når Landsbylauget har et fungerende MobilPay
Johannes foreslår at Landsbylauget med fordel kunne arrangere nogle
talkshows hvor nye beboere kan komme og høre noget gode historier
fra de mange interessante mennesker, der bor i området
Mette: Glæder sig til visionsarrangementet – og håber at mange af de
yngre gerne vil deltage i de mange arrangementer og hvordan skal
arrangementerne anvendes – og hvordan samler vi arrangementer på
tværs af generationer. Generalforsamlingen bærer meget præg af at
det kun er den ældre generation, der kommer til Generalforsamlingen.
Forslag om at tilmelde sig et nyhedsbrev, som så sendes til de
medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbrevsordningen.
Lene: Vi har haft overvejelser i LL om at afholde generalforsamlingen
på et andet tidspunkt for at tiltrække andre generationer til
generalforsamlingen
Johannes: Der kunne afholdes en fælles dag for Generalforsamlingen
for alle foreninger i Landsbyen – dette kunne blive en fælles festdag
Jørgen: Vil gerne takke repræsentanterne for Tingstedet, da det er en
meget læsevenlig publikation og med mange interessante historier.
Ønsker at takke bestyrelsen og de øvrige foreninger
Claus: Problem med mail kan løses ved at der på selve indmeldelsen
kan angives en mailadresse. Så ved man hvem der har mailadresse og
dem, der skal have den i postkassen.
Michael: Hvad er status på hallen – håbede at få en detaljeret
beskrivelse.
Sigrid: Der er pt lavet tegninger og søgt fonde.
Sigrid: det er muligt at oprette forskellige løsninger til nyhedsbrevet.
Lene: til Claus – det er ikke muligt manuelt at sætte mailadresser ved
indbetaling via nets. Vi kigger på det i bestyrelsen
Formandens afsluttende bemærkninger:
Tak til Jesper for at påtage sig dirigentrollen.
Der kommer mad på bordet og baren er åben.
Tak til Grydelauget for det den dejlige mad.
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