Reerslev‐Stærkende Landsbylaug
Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 13. juni 2012
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkt tilføjet af Michael Blem Clausen 3B: Lokalt fjernvarmeværk i Reerslev
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Meddelelser
Kirsten Halby informerede om møde i Agenda rådet. Det handlede blandt andet om bjørnekloer,
solceller og skovrejsning.
3. B Tilføjet på mødet: lokalt fjernvarmeværk i Reerslev
Hvis der skal etableres fjernvarme I Reerslev er første skridt vores eget. Hvis vi kan vise, at der er
interesse vil HTK gerne hjælpe med det videre arbejde. Kommunen er med i EU projekt, hvor der
er mulighed for at få tilskud til planlægning af et projekt. Stemningen loddes på et borgermøde som
planlægges enten 7. el 8. November kl. 19.30. Michael undersøger med Høje Taastrup fjernvarme
hvilken dag der passer dem.
4. Hedelandsfestival
Afholdes 18. August. Opgaver: stille telte op, bære borde, bemande boder, madlavning, nedtagning
af telte mv. Følgende meldte sig på mødet til at hjælpe til: Michael og Lars: opsætning, nedtagning
og fotografering. Tanja er frisk på det hele fx par timer i bod. Sigrids mand Jesper melder sig til
opsætning af telte. Festivalen nævnes ved velkomsten til Sankt Hans, og der efterlyses frivillige.
5. Sankt Hans
Tanja har købt marshmallows til bålet og køber slikposer der kan sælges. Kirsten laver snobrødsdej
og kigger efter små chipsposer samt Kirsten køber vin, øl, vand og glas. Nick skaffer en stor grill
(evt lån af SFO), skaffer kul samt laver bål og gør grill klar. Kirsten snakker med Claus om
branddaskere.
Skolebandet spiller til Sankt hans. De tager telt med gulv med. De får 500 kr. til bandkassen som
symbolsk betaling. Kirsten taler med Michael i SFO om det.
6. 25 års Jubilæum
Udsat til senere møde.
7. Forslag til arrangementer
Følgende planlægges: Stjernekigning på Kroppedal i vinteren 12/13. Rundvisning på Musicon
(www.musicon.dk) foråret 2013. Sigrid undersøger muligheden for rundvisning hos Musicon.
8. Eventuelt
Der er mange rådyr, som krydser vejen mellem Hedeland og Reerslev. Kan det lade sig gøre at få
skilte op langs Brandhøjgårdsvej? Landsbylauget forsøger også at få sænket hastigheden på
Brandhøjgårdsvej til 60. Der laves en oversigt over udkørsler mv på strækningen til kommunen.
Tom og Lars laver et oplæg til næste møde.

