Referat:
Møde i Landsbylauget d. 4. september 2017 kl. 19.30
Tilstede: Sarah - Vibeke – Kirsten – Anne Birgitte – Christina – Birthe - John
Fraværende: Nick – Lene – Mads

1. Nyt omkring Fibernet. (Ole og Michael)
Intet nyt.
2. Godkendelse af endelig dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. august 2017
Godkendt
4. Meddelelser fra formanden
Ikke noget denne gang.
5. Meddelelser fra kassereren
Heller ikke noget herfra.
6. Muligvis ny konstituering (Ny sekretær)
Bestyrelsen er enig i, at Christina Søe Langholm fortsætter.
7. Tingstedet – hvad nu?
Da vi i Landsbylauget ikke har muligheden for selv at køre ”Tingstedet” videre, og
rent faktisk heller ikke ved hvad det skal til for at køre det, beslutter vi at vi invitere
nogle fra Tingstedets redaktion med på næste møde, så Landsbylauget kan høre
hvad der skal til for at det kan fortsættes.
NB. I mellemtiden har Tingstedet selv meldt ud, at de vil holde et åbent
redaktionsmøde, onsdag d. 20. nov. hvor alle er velkommen, så man kan se og høre
hvad der skal til. Tingstedet sender selv invitation ud om det.
8. Valgmøde til kommunalvalget
Valgmødet bliver torsdag d. 9. november kl. 19.00.
John er ordstyrer.
Vi mødes kl. 17.00 for at stille op. (Sarah – Kirsten – Vibeke – Birthe – John –
Christina)
Mads og John står for at handle ind.
Indkøbsliste: Kaffe – te – sukker – mælk – øl – sodavand – og kage.

9. Hedelands tur.
Udsættes til starten af 2018.
10. Info skilt ved det gamle pizzarier/skole, svar fra kommunen
Vi acceptere kommunens forslag med at sætte skiltet inde på P. Pladsen over ved
hækken ind mod skolen.
Anne Birgitte spørger skolen om det er i orden med dem.
11. Plakat stativ: samt pris, og skal der laves flere og i samarbejde med
forsamlingshuset?
Bestyrelsen godkender det. Mads arbejder videre for at få dem ind købt.
12. Ansøgning om penge til nyt tag til forsamlingshuset
Tages op på valgmødet. John høre Johannes fra forsamlingshuset om hvad han
syntes om den idé.
13. Trafikken ved Brandhøjgården og Maglehøjgårdsvej, forslag om
opsætning af ”farlig vej” kryds skilte og mulig fartnedsættelse, til HøjeTaastrup Kommune
Tages op på valgmødet.
Sarah laver et forslag omkring vejbump på Nørregade, som sendes til politikerne
inden valgmødet.
14. Hus/bygning til brug for naturskole m.m. Hedeland.
Landsbylauget ser sig ikke muligt til at drive sådanne et.
15. Ved forpremiere og prøver af operaen i amfiteatret, køb af billig
billetter og om vi evt. kan få salg af øl, vin og vand.
Punktet er ikke relevant da vi ikke har de fornødne resurser.
16. Evt.
Der opfordres til at man svare på de mail, som der bliver sendt ud internt i
bestyrelsen, der henvises specielt til mail fra Mads, omkring Bylaugs mødet samt
den fra Anne Birgitte om skiltet ved skolen. Der henstilles lige så til at man svare til
alle, så vi alle sammen har en mulighed for at læse hvad der bliver skrevet, og så
gerne ved evt. afbud til møderne.
Punkter på næste dagorden:
Fordeling af de forskellige udvalg.
Jule arrangement (Todo liste)
Opgavefordeling for frivillige til vores arrangementer
Anne Birgitte kontakter Michael for at lave et oplæg til jule arrangementet
Kirsten kontakter Mikael omkring musikken til arrangementet.

