
Referat: 

Møde i Landsbylauget d. 9. april kl. 19.00 

    Tilstede: Mads – Lene -  Kristian – Michael – Christina – Birthe – Jimmie 

Fraværende: Nick - Sarah - Kirsten 
 

 

1. Valg af referent  
Christina Søe Langholm 

2. Godkendelse af endelig dagsorden 

Tilføjelser af punkter:  

14a Trafikudvalget vedr. sti langs Maglehøjgårdsvej til Tune Landevej 

14b Hjertestarter  
14c. Hvordan får vi informeret nye beboer om Landsbylauget 

Ellers Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. marts 2018 
Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 10. marts 2018 
Jim skal rettes til Jimmie under punkt 7 

Ellers godkendt 

5. Meddelelser fra formanden  

Høje-Taastrup fjernvarme kommer desværre ikke til at levere fjernvarme i 
Reerslev/Stærkende. Mads vil sende en skrivelse rundt herom til bestyrelsen.  

6. Meddelelser fra kassereren  

Da der ikke er sket noget nyt siden generalforsamlingen, er der ikke så meget nyt. 

Der står pt. kr. 71.510,96 på kontoen.  

 

Der blev spurgt til hvor mange husstande der er medlem af Landsbylauget, og 

kasserne mener der er ca. 60-65% af byernes husstande der er medlemmer.  

Der opfordres til at der på fremtidige møder ligger tal på hvor mage medlemmer der 
i Landsbylauget, så bestyrelsen har en mulighed for at følge med i udviklingen.  

Der blev også spurgt til om der er firmaer der havde indbetalt sponsor penge, til det 
nye skilt ved skolen, og det var der desværre ikke. 

7. Konstituering af bestyrelse: 

Formand: Christina Søe Langholm 

Næstformand: Mads Ring Hansen 

Kassere: Lene Johnsson 
Sekretær: Michael Kjeldsen 



8. Nye kontakt personer til overvågningen.  
Christina Søe Langholm og Michael Kjeldsen  

9. Evaluering af generalforsamlingen d. 10. marts, evt. dato for næste 

års generalforsamling: 

Enighed om at generalforsamlingen forløb godt, dog vil det være rart hvis der havde 

ligget udprint på dagsorden og regnskab på bordene. Skal huskes til næste år.  

Næste generalforsamling bliver fredag d. 8. marts med fællesspisning. Lene vil høre 
grydelauget om at lave maden. Konstituerende møde bliver d. 11. marts.  

10. Sankt Hans.  

Hvem skal holde båltalen? Mikael Bak Jensen blev forslået, Mads spørger ham. 

Ansøg om afholdes af Sankt Hans i Lergraven? Mads står for dette  
To-do listen  

11. Festtelt. 

Skal det udlejes, og hvis ja, til hvor meget?  
Det besluttes at det skal ikke lejes ud  

12. Møde i december?  

Godkend, 1. mandag.  

13. Forslag til hvor den nye skulptur skal stå? 

Der er enighed om at det bedste sted vil være ved ”Dronninge egerne”, og så vil vi 

henstille til der bliver lagt nogle store sten rundt om den, for at forhindre man kan 
køre ind til den. Samt vi vil ønske der kommer lys på den. 

14. Fælles arbejdsdag: Oprydning/vedligeholdelse af gadekæret.  

Lars Lau Hubert har efter spurgt, en dag hvor der bliver ryddetop ved gadekæret. 

Det blev besluttet, at det skal være lørdag d. 15. september. Hvor vi slutter af med at 
grille og fælles spisning. Selve arrangement planlægges på et senere møde.  

14a Trafikudvalget vedr. sti langs Maglehøjgårdsvej til Tune Landevej 

Trafikudvalget har stien langs Maglehøjgårdsvej til Tune Landevej, på 3. pladsen på 

deres prioriteringsliste, og der forventes vej besigtigelse i maj eller juni. 

Landbylauget skal stille med en repræsentant ved dette for at fortælle vigtigheden af 
sådanne en sti. Michael og Kristian deltager.  

 14b Hjertestarter 

Vi vil gerne have en hjertestarter ved forsamlingshuset, som skal hænge uden dørs, 
så den er til at komme til 24/7. Jimmie kontakter Trygfonden herom.  

14c Hvordan får vi informeret nye beboer om Landsbylauget 

Der kom et forslag omkring at vi skal søge drift byen om at må hænge nogle 

”Velkommen til byen” skilte op på byportene, med et by slogan, hvor noget med 
Landsbylauget indgår. Christina påtager sig opgaven at søge drifrbyen.  

Sloganet skal findes ved hjælp af en konkurrence for byernes borger. Christina skal 
lave et oplæg for sådanne en konkurrence, som skal med i Tingstedet i næste nr. 



15.  Evt. 

Der køres med meget højt fart forbi skolen, det er især om morgen, og det er typisk 

forældre til børn på skolen, som måske er kommet lidt for sent ud af døren. Er der 
noget vi kan gøre ved det?  

 

De faste årlige arrangementer: 

Fastelavn – holdes fastelavnssøndag, holdes med forsamlingshuset  

Generalforsamling – holdes i marts. 

Sankt Hansaften – holdes i Lergraven i Hedeland 

Juletræstænding – holdes sidste fredag i november i forsamlingshuset. 

Julestue – holdes dagen efter juletræstænding på skolen. 

Ud over disse er der de ”løse” arrangementer.  

 

 

 

 

 


