REERSLEV‐STÆRKINDE LANDSBYLAUG
Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 19:30
Deltagere: Lars, Torben, Michael M., Michael B.C., Tanja, Nick, Sigrid, Aage, Kirsten og Niels
1) Godkendelse af endelig dagsorden
a) Punkterne 5,6 og 8 blev flyttet frem til pkt. 4,5 og 6, da nogle af bestyrelsens medlemmer
havde andre møder, de skulle deltage i.
2) Godkendelse af referat fra mødet i september
a) Referatet blev godkendt med enkelte rettelser, som Niels sørger for bliver foretaget inden
offentliggørelse på hjemmesiden.
3) Meddelelser fra formanden og kassereren
a) Ingen meddelelser fra formanden
b) Lars kunne meddele, at Landsbylauget havde fået 1 nyt medlem.
4) Svar fra HTK på skrivelser vedr.
a)

Brandhøjgårdsvej
i)

Kommunen ønsker ikke at nedsætte hastigheden eller opsætte advarselsskilte.

ii) Michael B. foreslog at sagen tages op ved vejbesigtigelsen, hvor et evt. forslag om
fodgængertunnel eller –bro kan fremlægges. Eventuelt i forbindelse med stisystemet fra
Strandparken til Hedeland?
iii) Tanja og Nick undersøger mulighederne for fartmålinger.
iv) Lars og Torben laver en plan for det videre arbejde med sagen.
b) Stibelysning
i)

Michael Ziegler fastholder den gældende praksis med ikke at etablere stibelysning uden
for bymæssig bebyggelse.

ii) Michael B. oplyste at driftsbeløbet er rettet til 30.000 kr/år og at en ny LED-teknologi
med udnyttelse af solceller muligvis kan være klar om 1-2 år, ligesom han vil kræve
muligheden skrevet ind i budgetforligsteksten, hvorved kommunen vil være forpligtiget
til senere at behandle sagen igen.
iii) Der bør stilles spørgsmål vedr. andre strækninger, hvor der tilsyneladende er etableret
belysning (f.eks. Solhøjvej, Lervangen og sti fra skydebanen til Vejdirektoratet)
iv) Torben og Lars arbejder videre med sagen og et oplæg til bestyrelsen

5) Nærvarme-aften d. 8. november
a) Michael B. fremlagde en oversigt over de aftaler der er truffet med de involverede fra
kommune og Tåstrup Fjernvarme. Målet med aftenen er at give borgerne den nødvendige
information om de aktuelle muligheder og på den baggrund danne sig et indtryk af, hvor
stor interessen er for at gå videre.
b) Tåstrup Fjernvarme har vist interesse for at finansiere en forundersøgelse

c) Michael B. indhenter konkrete oplysninger om det årlige energi-forbrug hos 10-20
husstande.
d) Michael B. laver teksten til en husstandsomdelt flyer, som Michael M. herefter udformer og
får trykt så den kan deles ud i uge 44 (senest d. 31/10)
e) Sigrid foreslog at man via Internettet også giver de borgere, som ikke deltager i mødet
mulighed for at skrive sig på ”interesselisterne”
f)

Det blev foreslået at kontakte Havdrup for at få en orientering om deres erfaringer.

g) Michael B. udsender et ”energi-skema” til alle bestyrelsesmedlemmerne, som herefter
prøver at få et ekstra udfyldt hos en nabo eller genbo eller….?
h) D. 8. november mødes vi kl. 19 til opsætning af stole og borde. Michael køber øl & vand
6) Forespørgsel fra HTK vedr. Sct. Hans-arrangement i Hedeland
a) Kirsten har fået en forespørgsel fra HTK om vores interesse for et kæmpe Skt. Hansarrangement i amfiteateret med evt. bål i søen eller bag scenen og optræden af kendte
kunstnere. Arrangementet vil kræve deltagerbetaling. Erik Juel (Hedeland) er indstillet på at
sige nej tak, og arrangementet vil også kollidere med Landsbylaugets traditionelle Skt.
Hans-bål i Lergraven.
b) Der var delte meninger om forslaget – men overvejende dog positive. Blandt andet fordi det
også kunne være en måde at fejre jubilæet på. Der var også en del forslag til hvordan vi
kunne deltage i arrangementet og på den måde skaffe byens borgere billigere adgang til
arrangementet.
c) Det blev vedtaget at Kirsten melder tilbage, at Landsbylauget er positivt stemt og
interesseret i at samarbejde, men at vi p.gr.a. den deraf følgende aflysning af vort eget
arrangement forventer en rimelig kompensation.
7) Julearrangementerne
a) Juletræstænding fredag d.30. november:
b) Lokalerne er lejet, musikken er bestilt og aftale om madlavnng er på plads.
c) Nick skaffer juletræ og Michael M. hjælper med opsætningen
d) Julestue lørdag d. 1. december
e) Julestuearrangementet d. 1. december tages op på næste møde.
8) Hjertestarteren placering
a) Der var ingen nye forslag
9) Eventuelt
a) Der var ingen, der kunne fortælle yderligere om, hvad der sker med ”købmandsbygningen”,
som er ved at blive renoveret.
Mødet slut kl. 21:30
m.v.h.
Niels

