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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 3. april 2017 

Tid: 19:00 

Tilstede: Sarah, John, Finn, Nick, Christina, Vibeke, Sigrid, Kirsten, Anne Birgitte 

Afbud: Birthe 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
Mail fra Jesper omkring hurtigt arbejdende udvalg omkring 
fokuspunkter med politisk sigte – i forbindelse med politisk 
bevågenhed 

3. Godkendelse af referat – 
Generalforsamling 
6. marts 

 
 
Godkendt 
Godkendt 

4. Meddelelser fra 
formand  

Ingen meddelelser fra formanden 

5. Meddelelser fra kasserer Overskud på fastelavnsarrangement 
Underskud på Generalforsamlingen 
3 nye tilmeldinger på dagen for generalforsamlingen 
Det er gået godt med skraldeindsamlingen – og igen i år har Johan 
formået at holde omkostninger på et lavt niveau. 

6. Sager til beslutning: 
a) Konstituering 

 
 
 
 

b) Udarbejdelse af 
artikel til Tingstedet 
vedr. 
Generalforsamlingen 
 

c) Kageliste 
 

 

 
Formand: Mads Ring (Nøgler og horn overdraget) 
Næstformand: Sarah Mahdi Nørregade 6 - 31212911 
Kasserer: Lene Johnsson  
Sekretær: Christina Søe Langholm Thorsager 34 - 51243337 
 
Anne Birgitte udarbejder artikel. 
 
 
 
 
Godkendt 
 
 
 



Side 2 af 2 
 

d) Ansøge om 
afholdelse af Skt. 
Hans 

e) Tilbagemelding til 
Jens Midtgaard. 

 
 

Mads sørger for at søge om tilladelse til at afholde Skt. Hans i 
Lergraven. 
 
Det lyder OK – Anne Birgitte giver Jens besked. 

7. Sager til drøftelse 
a) Skt. Hans 

arrangement. 
Tingstedet skal have 
info tilsendt senest 
den 10. maj mhp 
offentliggørelse i 
juni-nummeret.  
Dato for 
Generalforsamling 

b) Forsikring 
c) Udarbejdelse af FAQ 

 
Sekretæren kontakter Michael Michaelsen vedr. oplæg til Tingstedet 
omkring Skt. Hans mhp artikel i Tingstedet og omdeling af flyer. 
 
 
 
 
 
10. marts 2018 – Forsamlingshuset – vi holder brunch som sidste år. 
 
Mads har gang i sagen og vender tilbage. 
Bestyrelsen synes det er en god ide – alle sender spørgsmål til Anne 
Birgitte, der samler FAQ’en. 

d) Eventuelt Lene har booket forsamlingshuset til arrangementer 1. december 
2017 og Generalforsamling 2018. 
Michael Michaelsen inviteres til næste møde med henblik på at tage 
billeder og få data på de nye medlemmer mhp at få dem på 
hjemmesiden. 
Generalforsamlingen gik godt med brunchen – til næste år skal der 
være ketchup til brunch. Det var rart at der var taget hånd om 
børnene så begge forældre kunne komme med. Der var en god 
stemning og der var positiv tilbagemelding fra deltagerne. Bedre 
alternativ end fredag eftermiddag. Det vil være rigeligt med en time 
til brunch og derefter at igangsætte Generalforsamlingen. Der var for 
lang en pause så Generalforsamlingen kunne godt starte 11:30 i 
stedet for 12:00 
Idekataloget skal på dagorden næste gang. 
Der ønskes allerede nu at få arrangeret bustur til Hedeland en 
søndag fra kl. 11-14. Mads, og Kirsten arbejder videre med det. 

 


