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Afbud fra: Aase Borge
Til stede:
Jens Midtgaard

Forsamlingshuset (FH), Halforeningen (HF)
Idrætsforening (RIF)
jm@miljoe-logistik.dk

Frands Bennetsen

RIF/svømning
Halforeningen (HF)
frands.bennetsen@mail.dk

Kirsten Halby

Landsbylauget (LL)
khalby@mail.dk

Lars Vesterdal

Reerslev Skoles Landsbyordning
Pædagogisk leder af SFO/Klub
larsve@htk.dk

Mikael Bak Jensen

Børnemusikansvarlig
Reerslev Skoles Landsbyordning, Dilettant,
miba@youmail.dk

Jakob Schilling

Menighedsrådet (Kirken) (MR)
jaksc@km.dk

Helle Leegaard

Menighedsrådet (MR)
Flintebjerget@mail.dk

Gitte Pedersen

RIF/effekt
Halforeningen (HF)
guk.pedersen@mail.dk

Helge Johnson

Reerslev Skytteforening (RS)
helgejohnson88@gmail.com

Nina Hansen
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Halforeningen (HF) Menighedsrådet (MR)
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Ordstyrer:

Frands Bennetsen

Referent:

Rie Michaelsen

Efter spisning indleder vi mødet med en præsentationsrunde.
Evaluering af fællesarrangementer.
Fastelavn 2018: Vældig god tilslutning. Arbejdsfordelingen var igen, at LL stod for tøndeslagning og al
praktik omkring det. Forsamlingshuset sørgede for traktementet.
Hedelandsfestival 2018: Mikael Bak takkede for den store opbakning fra frivillige i foreningerne.
Heldigvis var vejret med os. Festivalen er et meget vigtigt arrangement for landsbyordningen og for
Reerslev i det store perspektiv – på trods af at noget er svært. Overskud fra madboden til fælleskontoen
var på 1.798 kr.
Julestuen 2018: Skolen/LL/frivillige fra foreningerne. Igen en stor succes. Juleteater med de dygtige børn
fra 0. og 1.klasse. Der var så mange besøgende som aldrig før. Alt i værksted og æbleskivebod blev
udsolgt. Så udvalget vedr. planlægningen vil forberede sig godt til julestuen 2019. (Kirsten Halby, Else
Nielsen Ulla Christensen, Anne-Birgitte Stubkjær, Aase Borge og Rie Michaelsen).
Frands vil gerne skære ekstra træplader til dekorationer.
Fra diverse foreninger:
Forsamlingshuset v/ Jens Midtgaard.
Der afholdes generalforsamling d. 27.02.19 kl. 19.30.
Børneteater i Forsamlingshuset d. 23.01. og 24.01., hvor der er 30 børn på scenen. (Mikael Bak Jensen).
Der er planer om, at forsamlingshuset skal overgå til status som nøglehus. Birthe Hillersdal flytter til
anden bolig i byen, og lejligheden planlægges at blive udlejet. Indtægten kan være et godt tilskud til
økonomien.
Reerslev Idrætsforening v/ Jens Midtgaard
Generalforsamling d. 26.02.19 kl. 19.30. Medlemstallet er 360, hvoraf de 200 er svømmere.
RIF vil gerne lave nogle aktiviteter for de små drenge. Jens efterlyses ideer og evt. instruktører.
Der foreslås Fortnite dans, som er meget populært blandt drenge. Kunne evt. spørge Lines hjælper ved
Prinsesserne.
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Halforeningen v/ Frands Bennetsen
Der afholdes generalforsamling 03.04.2019 kl. 20 i Forsamlingshuset.
Inden jul blev ansøgning sendt til A.P. Møller på 2,5 mil. kr. Der er også tidligere sendt til RealDania,
som nu ligger i venteposition.
P.t. er der indhentet omkring 7 mio. kr.
Landsbylauget v/ Kirsten Halby
Juletræstænding 2018
Flot julearrangement med stort og pyntet hesteoptog. Der var venteliste på 12 børn. Omkring 30 børn
deltog med familier. Jens Tryl underholdt igen til børnenes (og de voksnes) store glæde. I 2019 bliver
juletræstænding 29.11. kl. 17.
Der afholdes generalforsamling 08.03.2019 kl. 18.00.
LL planlægger at indkøbe en hjertestarter. Nick gør de første tiltag.
Lars Vesterdal gør opmærksom på, at han tidligere har meddelt landsbylauget, at hjertestarteren på skolen
kan flyttes udenfor, men der mangler et egnet skab m. varme til det samt økonomi til samme.
Kommunikationen omkring dette er gået tabt. Kirsten Halby vil handle på det. Michael Michaelsen
oplyser, at han har mulighed for at få et godt skab for en billig penge. (Dette viser sig dog desværre ikke
muligt alligevel – Der er givet besked til Kirsten Halby og Lars Vesterdal). Menighedsrådet har også
stillet sig villig i forhold til at betale en del af en hjertestarter. (Ref. sender dette afsnit pr. mail til diverse
implicerede).
Sct.Hans-arrangement 2018
Var en succes på trods af bål-forbud.
Reerslev Skoles Landsbyordning v/ Mikael Bak Jensen
3. – 6. klasse valghold optræder i Tåstrup Teater d. 13.1. kl. 13. Der opføres 2 stykker. Alle er velkomne.
Børnene har øvet siden august måned.
I weekenden 18. 19. 20.1.2019 går turen igen til Aalborg for de musikglade i SFO’en. LaserHarpen har
fået den ære at åbne festivalen. Det er STORT.
Hedelandsfestivalen fylder 10 år i år. Den løber af stablen 25.05.2019.
Vil gerne præsentere noget specielt spændende. Dette koster dog Har kontakt til et firma, MIOLTO – Arts
& Music ApS – v/ Ole Justesen, som producerer koncerter o.m.a. Det vil måske være mulighed for at
tjene nogle penge ved frivilligt arbejde under opførelse af et arrangement i starten af juni. Mikael arbejder
videre på det.
Menighedsrådet – v/ Jakob Schilling og Helle Leegaard.
Ved midsommerkoncerten gik 80 personer samlet fra Svanesøen til Kirken kl. 21.00. Det var meget
underholdende.
Jakob gør opmærksom på, at der Påskedag kommer kor fra Ansgarkirken for at synge i Reerslev Kirke.
Der er oprette en Menighedspleje mhp. at afhjælpe fattigdom samt støtte ved sygdom. Man kan henvende
sig til menighedsrådet ved behov.
Organist Nadja er interesseret i samarbejde med skolen mhp. kor. Kommunikationen er stoppet, da Nico
(tidligere musiklærer er rejst). Men man er velkommen til at henvende sig til den nye musiklærer, Peter.
Der er planlagt mange aktiviteter i den gamle præstegård i løbet af året, - datoerne vil fremgå af
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Aktivitetslisten på sidste side.
Helle har foreslået at invitere instruktøren af ”Herrens Veje” til at holde foredrag om serien, men hun har
ikke mærket den store opbakning. Såfremt der er interesse for det, er man velkommen til at kontakte
Helle, så det evt. kan gennemføres.
Skytteforeningen v/ Helge Johnson
Fugleskydning 06.09.2019.
Der er indgået samarbejde mellem skytteforening og Landsbyordningens Klub.
Første uge i september starter kommende 5. klasser mhp. DM i skoleskydning og fortsætter nok ind i
november.
Klubben har opnået fine resultater i skoleskydning, og træner til at blive endnu bedre.
Skytteforeningen har pr. 28.12.2018 98 medlemmer.
Tingstedet v/ Nina Hansen
Redaktionen har fejret 1års fødselsdag og har evalueret det forgangne år. De synes, at det er spændende at
producere bladet, og vil gerne fortsætte, men har besluttet at Tingstedet fremover udkommer 4 gange
årligt – februar, maj, august og november. Deadline er stadig d. 5. i måneden inden udgivelse, men fristen
kan udsættes efter aftale.
Udgivelsen 4 gange årligt vil naturligvis medføre nedsat betaling for foreningerne.
De tilstedeværende udtrykker stor tilfredshed med Tingstedet og dets redaktion.
Landsbylaugets hjemmeside v/ Michael Michaelsen
Michael opfordrer foreningerne til, når de sender materiale til Tingstedet, at de sender kopi til ham, så han
kan lægge det på LL-hjemmeside.
Reerslev Vandværk v/ Michael Michaelsen
Der er generalforsamling i Forsamlingshuset d. 21.03.2019 kl. 18.
Renoveringen af vandværket er tæt på at være færdig. Vandtanken påtænkes udskiftet i april 2019.
Overvågning er opsat.
Ældreklubben v/ Else Raahauge
Der er generalforsamling 16.01.2019 kl. 9.30.
2 x tøjparty er planlagt i løbet af året.
Afslutningsvis får vi en snak om udfordringerne ved at rekruttere medlemmer til diverse bestyrelser – vi
lægger alle hovederne i blød i forhold til ideer mhp. at knække den kode.
Efter en lidt lang, men også både informativ og hyggelig aften, slutter Frands af med tak for god mad, ro
og orden!
Vel mødt
d. 7.1.2020
kl. 19.
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10.01.2019

Foreløbig aktivitetsliste 2019
Dato

Kl.

Aktivitet

13.01.19
16.01.19
23.01.19
24.01.19
25.01.19
07.02.19
08.02.19
26.02.19
27.02.19
03.03.19
07.03.19
08.03.19
01.04.19
14.03.19
15.03.19
16.03.19
21.03.19
22.03.19
03.04.19
04.04.19
25.05.19
21.06.19
23.06.19
25.08.19
07.09.19
16.09.19
19.09.19
29.11.19
30.11.19

13
9.30

Børneteater
Tåstrup teater Landsbyordningen
Generalforsamling Ældreklubben
Gl. Præstegård MR
Børneteater
FH
Landsbyordningen
do.
Do.
Do.
Kunst i kirken v/ Tine Kragh
Gl. Præstegård MR
Åben kirke: Orgelmatiné
Kirken
MR
Minder fra Barfredshøj
Gl. Præstegård MR
Generalforsamling RIF
Klubhuset
RIF
Generalforsamling Forsamlingshuset
FH
FH
Fastelavnsfest
FH
LL/FH
Åben kirke: Orgelmatiné
Kirken
MR
Generalforsamling Landsbylaug
FH
LL
Tøjparty
FH
ÆK
Entertaineren v/ Mikael Bak Jensen
FH
FH
Entertaineren v/ Mikael Bak Jensen
FH
FH
Entertaineren v/ Mikael Bak Jensen
FH
FH
Generalforsamling Reerslev Vandværk FH
RV
Dannebrog – kongeskib v/ Tom WismanGl. Præstegård MR
Generalforsamling Halforening
FH
HF
Åben kirke: Orgelmatiné
Gl. Præstegård MR
Hedelandsfestival
Amfiteater
Skolen/div.foreninger
The Gordon Pipes and Drums
Kirken
MR
Sct. Hans i Lergraven
Lergraven
LL
Høstgudstjeneste
Gl. Præstegård MR
Sogneudflugt
MR
Tøjparty
FH
ÆK
Organismers arvemasse (Genomet).
Gl. Præstegård MR
Juletræstænding
FH
LL
Julestue
Skolen
Div.foreninger

9.30
17 – 20
9.30
19.30
19.00
11 – 13
17 – 20
18
13.30

18
9.30
20
17 – 20
12
21
18
10
9
13.30
19
17.00
13.00

Sted

Arrangør
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