
Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2008 
 
 
Dagsorden: 
  
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Meddelelser. 
3. Orientering fra udvalgene. 
4. Opsparing til laugets 25 års jubilæum. 
5. Evaluering af forløbet omkring sommerfesten 2008. 
6. Eventuelt. 
 
Der var gået kludder i bookningen af forsamlingshuset (Birthe var på hospitalet), så mødet blev 
holdt hos Kirsten. Jens havde lavet en (for lille) æblekage med råcreme (Uhm!). 
 
Til stede var: Jens, Claus, René, Michael M., Dan, Kirsten og Else. 
Afbud fra Ulla, Michael B.C. og Jytte. 
 
Ad 1 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2 
Dan meddelte at han gerne så mødet afsluttet tidligt. 
 
Ad 3 
Agenda 21: Der arbejdes med at koordinere og nyetablere stier mellem kommunerne. 
Vej og trafik: Menighedsrådet undersøger ejerskabet ud til Brandhøjgårdsvej m. henblik på 
rydning. 
Aktivitetsudvalget: Hvad skal i Tingstedet vedr. julearrangementer? Dan udarbejder annoncer 
vedr. juletræstænding den 28.11. og julearrangement på skolen den 29.11. Vi drøftede 
muligheden af at slå disse arrangementer sammen næste år, men der er tradition for juletræ den 
sidste fredag i november, og arrangementet på skolen skal helst være en lørdag. 
Vedr. 28.11.: Nisseorkestret kommer som sædvanlig. 
Træet bliver sponsoreret af Finn og Ingrid, Poul Hansens Vænge 4. 
Michael og Kirsten står for sange til omdeling. 
Med hensyn til maden: Grethe Grøn laver gule ærter, og Anne Lise (Dan) laver flæskesteg. 
Det blev endvidere vedtaget at Dan og Grethe Grøn (i Michael M.s fravær) sørger for 
indkaldelser til omdeling. 
Erik Juhl, direktør i Hedelandsselskabet, vil gerne holde foredrag den 23. oktober kl. 19.30. Det 
blev aftalt at der evt. kunne kobles et ekstra indslag på, evt. Vinlauget Hedeland. Dette 
arrangement skal også i Tingstedet. 
Informationsudvalget: Michael M. har udarbejdet en folder som kan omdeles til nye beboere 
m.fl., og det blev vedtaget at den kunne tages i brug. 
 



Ad 4 
Det blev besluttet at det skal forelægges som et punkt på næste generalforsamling. 
 
Ad 5 
Der var en del (selv)kritik. For løs planlægning. For sen indkaldelse. Annoncering i Tingstedet. 
Det blev vedtaget at vi allerede nu reserverer 15. august 2009 til arrangementet, således at vi kan 
reservere forsamlingshus, telte m.v. Muligheden for at lauget – ved Michael B. C. – kunne stå 
som tovholder blev drøftet, men da han som nævnt var fraværende, blev det vedtaget at tage det 
op som et punkt på næste møde. 
Store skilte blev efterlyst. 
 
Ad 6 
Den aktuelle medlemshvervningskampagne blev gennemgået. Else havde fået en del til komme 
igen. 
Der var kommet svar fra kommunen vedr. udkørsel fra Reerslev Nord, men jfv. Ad 3 er der 
ingen aktuelle planer. 
Der blev stillet forslag om etablering af hhv. 1. hjælps- og brandkurser. Ideen faldt i god jord, og 
der blev stillet forslag om at Falck evt. kom til sommerfesten med en opvisning, og efterfølgende 
hvervede interesserede. 
Det blev oplyst at vores hjemmeside er opdateret vedr. indbrud i Reerslev. 
 
Mødet sluttet kl. 21.30. 
Ref.: Dan 


