
Dagsorden 

Møde i Landsbylauget d. 4. Juni 2018 

Kl. 19.00 i Forsamlingshuset 

Tilstede:  

1. Godkendelse af endelig dagsorden. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 

3. Meddelelser fra Formanden. Christina har kontaktet teknisk afdeling i HT-

kommune for at høre om lovligheden af den jord der er hældt på Tingstedvej 23.  

4. Meddelelser fra kassereren. Ingen. 

5. Skt. Hans: Er der styr på hvem gør hvad? Brandslukning? Nick kontaktes af Kirsten 

mht. Brandvagt. ”Prinsesserne” kommer og optræder. Pigerne skal have slikposer. 

Formanden er blevet kontaktet af Tåstrup Lokalavis mht. at bringe en artikel i 

avisen forud for Skt. Hans. Mads sætter plakater op 10 dage før. Michael Bach 

Jensen holder båltalen og laver musik med Tablet og højtaler. 

Gennemgang af To-Do-listen.  

6. Status på den nye skulptur? Skal muligvis indvies i oktober.  

7. Vejsyn: Der kunne bevilges en nedsættelse af hastigheden på Brandhøjgårdsvej til 

70 km/t fra kommunen. 

8. Status på hjertestarter? Kirsten meddeler at Trygfonden ikke ønsker at sponsorere 

en hjertestarter – der er for mange ansøgninger. Vi ønsker at fortsætte søgningen.  

9. Status på infoskilt? Der er ikke sket opfølgning. Den ligger stadig hos Mads. 

10. Status på Facebook? Der kæmpes stadig for at få administratorrettigheder.  

11. Status på hjemmeside? Vi vurderer stadig at en kurv m. forskelligt for sin indsats 

på hjemmesiden. Evt. gavekort til Bollinis. Formanden overtager sagen.  

12. Skrald i byerne? Vi snakkede om hundelorte og hestepærer. Skal der flere 

skraldespande op eller infoskilte. Johan Galster og Susan Hansen arrangerer hvert 

år en skraldindsamling i byen som ligger en uge forskudt iht. den nationale 

indsamlingsdag, da Johan har gratis adgang til indsamlingsgrej.  

13. Fordeling af de forskellige udvalg: Der var ikke nok repræsenteret til at kunne 

fordele opgaver. 

14. Evt.: Jazzkoncert i Reerslev kirke d. 21/6. Der er plakater op.  

a. Pilgrimsstien ned mod kohusene er ødelagt p.g.a. skybrud for nyligt. 

Formanden tager kontakt til teknisk afdeling om de kommer og reparerer. 

b. Møde i Vindingehallen omkring udvidelse af grusgrav i Vindinge. Vi får mere 

info næste gang. 

c. Der er snak om omlagt rute til 116 der skal komme til at gå op til 3 x gange 

dagligt med adgang til og fra Tune og Hedehusene. 


