Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

6.november 2017

Tid:

19:30

Tilstede:

John, Vibeke, Mads, Anne Birgitte, Birthe

Afbud:

Kirsten, Sara, Lene, Christina, Nick

Punkter til behandling:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af
referat
4. Meddelelser fra
formand

5. Meddelelser fra
kasserer
6. Sager til beslutning:

Anne Birgitte
OK
OK – John har undersøgt at det bedst kan betale sig at købe helt nye
bænke i stedet for nye beslag til borde/bænke sæt.
Der ligger 2 olieledninger hvor der skal graves ned til lys på cykelstien –
det sidste stykke vil blive forskudt i forhold til de, der allerede er placeret
– de vil starte indenfor kort tid igen.
Det er fortsat i proces omkring opstilling af tavler.
Kasseren er ikke tilstede

Fibernet

Intet nyt fra Ole og Mogens.

Valgmøde til
kommunalvalget

Mads byder velkommen
John køber 20 stykker pap til navneskilte – der er pt 10 tilbagemeldinger
fra politikere, der kommer
Hver kandidat for 2 minutter til præsentation – John er facilitator.
Spørgsmål – John er ordstyrer
Afslutningsdebat – hvis vi når det – 1 minut pr. mand.
John og Mads mødes torsdag kl. 14 og køber ind.
John har aftalt omkring mikrofon med Birthe fra forsamlingshuset

To-do-liste
juletræstænding
og julestue

Aktionslister gennemgået

Fyrværkeri
7. Sager til drøftelse
a) Opgavefordeling
i forbindelse

Anne Birgitte følger op
Ikke mulighed for dynamisk dokument – vedtaget at vi tager det op til
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med
arrangementer
8. Eventuelt

generalforsamlingen i forhold til hvordan det kan styres. Anne Birgitte
samler opgavetyperne, så de kan fordeles.
Vi har aftalt, at Anne Birgitte sender et skriv til Tingstedet omkring en tak
for den store indsats for landsbyen – at vi har sat pris på deres arbejde ift
aktiviteter og arrangementer. Såfremt Tingstedet ikke fortsat vil
eksistere, henviser vi borgerne til hjemmesiden, facebook og de
opstillede infotavler i byen.
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