
Referat 

Møde i Landsbylauget d. 6. august 2018 

Kl. 19.00 i Forsamlingshuset 

Tilstede: Christina, Lene, Kristian, Mads, Michael og Birthe. 

Fraværende: Kirsten, Nick, Sarah og Jimmie. 

 

1. Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsordenen er godkendt på nær punkter 

omkring grusgravudvidelse og nye busruter.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Det indskærpes af det er kirken der har 

fået afslag fra TRYG-fonden. Der mangler tilstedeværelse til sidste møde. 

3. Meddelelser fra Formanden. Ejeren af Tingstedvej 23 har jord på grunden som er 

godkendt af kommunen. Jesper fra seniorådet har spurgt om en undersøgelse på 

efterspørgsel på ældreboliger. Evt. gennem ”Tingstedet”. Der skal iflg. Lokalplan 

bygges ældrevenlige boliger (seniorboliger) Jesper er i dialog omkring at holde 

kommunen op på dette løfte. Det er vedtaget at Landsbylauget (LL) vil hjælpe med 

undersøgelsen.  

4. Meddelelser fra kasseren. Regnskabet omkring Skt. Hans: 1017 kr i underskud. Der 

var indkøbt for meget. Specielt retur omkring øl og vand skal strammes op så vi kan 

få pengene tilbage. Brev fra banken omkring tlf.abb. konto til dette bliver lukket og 

pengene derfra (10.200) flyttes over på den alm konto i LL. Kassebeholdning er pt. 

På 74714,35 kr. Årligt kontinget på ca. 4000 kr. til Tingstedet. Der er indkommet et 

beløb fra Fritidsklub Femern som måske hører hjemme hos Rie.  

5. Evaluering af Skt. Hans. Det var gået godt og der var kommet gode ideer til 

afviklingen. pølser og pandekager var en god idé. Der henstilles til at alle der er 

tilstede fra LL hjælper til. Der var gjort en kæmpeindsats fra de deltagende. Til 

næste år laves en plan for at fordele arbejdsbyrden.  



6. Status på den nye skulptur og indvielse? Skulpturen er på vej. Datoen er 1 oktober 

til indvielse. Men det er en mandag. Vi vil prøve at få flyttet indvielsen til en fredag 

eller lørdag. Datoen skal i Tingstedet.  

7. Status på hjertestarter? Intet nyt.  

8. Status på infoskilt? Mads vil bestille skiltet. 

9. Status på jordvold? Det vurderes at der kun skal arbejdes videre med en støjvold 

fra kirken og sydpå. 

10. Planlægning af arbejdsdag. Oprydning af gadekæret d. 15 sep. Træer og 

beplantning skal klippes/skæres til. Skrivelser bør sendes ud så vi kan få så mange 

som muligt til at hjælpe med. Lene sørger for at få lavet et opslag.  

11. Status på Facebook? Anne-Birgitte slår de ting op som vi har behov for. Men hun 

mangler stadig administratorrettigheder.  

12. Status på hjemmeside? Hjemmesiden skal opdateres. Michael M har brug for info 

for at kunne fungere ordentlig. Referaterne fra møderne i LL skal videresendes til 

Michael M. Indlæg til ”Tingstedet” skal også sendes. Det skal gøres nemmere at 

kunne melde sig ind i LL. Sekretæren skal sende referater fra møderne til Michael 

M.  

13. Fordeling af de forskellige udvalg. Der mangler at blive besat poster til presse og 

kommunikation ligger hos formanden/sekrretæren. Bygge- og trafikudvalget er 

besat af Michael K og Kristian T. Aktiviteter er besat af bestyrelsen (mads). Agenda 

21 er besat af Torben Nielsen. Skovrejsning er nedlagt og Revisorudvalget er besat 

af nuværende medlemmer (Niels W. og Ulla C) Suppleant er Johan Galster. 

14. Status på Tingstedet? Er behandlet under punkt 12. 

15. Status på Busomlægning: Der kommer busafgange 4 gange i timen efter nytår. Det 

er vedtaget i både Greve og Høje Tåstrup kommuner.  

16. Evt. Der er grønt lys for hastighedsnedsættelse til 70 km/t i krydset 

Maglehøjgårdsvej/Brandhøjgårdsvej og Stærkendevej. 


