Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

6. februar 2017

Tid:

19:00

Tilstede:

John, Vibeke, Sigrid, Finn, Kirsten, Anne Birgitte

Afbud:

Mads, Lene

Punkter til behandling:
1.
2.
3.
4.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser fra formand

5. Meddelelser fra kasserer:
6. Sager til drøftelse
a) Generalforsamling –
hvem gør hvad
b) Høring vedr.
råstofudvinding i
Hedeland

7. Sager til beslutning
a) Opfølgning til
fastelavnsarrangement
b) Opfølgning på
Generalforsamling –
uddeling af flyer samt
aktionsliste.
8. Eventuelt

Anne Birgitte
OK – dog næste gang skal eventuel forsikring på dagsordenen.
OK
Forespørgsel på bidrag til finansiering af Tingstedet – Der
forespørges på kr. 3600 – dette bevilliges.
Kasserer udbetaler til Gurli Kjep.
Fælleslandsbylauget har mødet i morgen – Vibeke tager med og
Torben har måske mulighed for at deltage. John har andet
arrangement (Rundkørsel vedkrydset Brandhøjgårdsvej
/Stærkendevej – Evt lavet en runding som dem der er ved Darup i
Roskilde. Cykelsti fra krydset Brandhøjgårdsvej/Stærkendevej til
Tune Landevej Rundkørsel – det er det eneste stykke vej, hvor der
mangler cykelsti.
Regnskabet ser fint ud.
Aktionsliste gennemgået
Vi er bekymret for grundvandet – hvilke forholdsregler er der taget
for at sikre, at der ikke sker noget med grundvandet i processen.
Desuden er Landsbylauget bekymret for støj og støv i forbindelse
med arbejdet, der vil ske tæt på ejendommene beliggende på
Stærkendevej og Brandhøjgårdsvej.

Aktionsliste gennemgået
Anne Birgitte udarbejder invitation. – afventer tilbagemelding fra
Kirsten inden den udarbejdes omkring jazz og yderligere aktiviteter
med børnene.
”Kom og fortæl den nye bestyrelse hvad der skal prioriteres af nye
tiltag”
Udbygning af Tune Lufthavn – der er nu ca. 200 ruteflyvninger fra
Tune lufthavn – der er fra Roskilde Kommune givet tilladelse til at
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udvide dette til 1200 ruteflyvninger om året. Der laves ikke VVM
undersøgelse ….. ?!?
Hvad kan vi gøre i den forbindelse? Stop støjen har søgt at
inddrage Høje Taastrup og Greve kommune – men det er Roskilde
Kommune der har beslutningskompetencen selvom det primært er
ovenstående kommuner, der berøres af indflyvningsstøj.
Anne Birgitte udarbejder oplæg til brev til Michael Ziegler hvori vi
udtrykker vores bekymring og forespørger på Høje Taastrups
eventuelle aktioner i den forbindelse
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