Reerslev-Stærkinde Landsbylaug
Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag d. 12. oktober 2011
Deltagere:

Lars, Preben, Åge, Michael M., Kirsten, Karin, Tanja, Michael B. og Niels

”Gæster” til goddag-og-farvel smørrebrød: Ulla og Else

Det ordinære møde begyndte kl. 20:00

1. Godkendelse af endelig dagsorden:
a. I henhold til referatet fra forrige møde blev der indføjet et punkt 5b: Evaluering af
Hedelandsfestival (fortsat) Herefter blev dagsordenen vedtaget som foreslået.
2. Godkendelse af referatet fra forrige møde:
a. Referatet blev godkendt med bemærkning om, at den vedtagne kageliste skal
udsendes til medlemmerne, samt at ”Bjørneklo” ikke hedder ”bjørnekløer” i flertal.
3. Meddelelser fra formanden og kassereren – samt andre gode historier.
a. Michael B. meddelte, at han inden længe skal deltage i byrådsarbejdet og derfor
ikke finder det muligt at fortsætte som formand for bestyrelsen. Han vil dog gerne
fortsætte som menigt medlem. Af samme grund er der senere på mødet et punkt
med ny konstituering af bestyrelsen.
b. Michael B. har modtaget en henvendelse fra Knud Anker Iversen (Miljøcenteret),
der spørger hvorfor bestyrelsen har udtalt sig negativt vedr. opførelsen af
solfangere på en bygning i Thorsager. Bestyrelsen var enige om, at der må
foreligge en misforståelse, da alle havde udtalt sig positivt i sagen. Michael B. blev
opfordret til at forhre sig igen for at få opklare,t hvordan denne misforståelse er
opstået. Åge mente, at det var nødvendigt med et dementi i Tingstedet, så der ikke
opstår unødvendige rygter. I øvrigt kunne det oplyses, at de søgte tilladelser i
Thorsager er givet og arbejdet er gået i gang.
c. Kirsten kunne oplyse, at Johannes har planer om et større solcelleanlæg i
forbindelse med sine bygninger.
d. Lars spurgte hvem der stod for økonomien i forbindelse med Hedelandsfestivalen,
idet der mangler et regnskab. Michael B. henvender sig for at fremskaffe
dokumentation og afregning, men Michael M. mente, at et overslag lød på
indtægter: 11.000 kr og udgfter: 6000 kr.
e. Lars foreslog at vi ikke bruger 800 kr. på kuglepenne med Landsbylaugets navn
påtrykt.

4. Oplæg til besøg på ”Værket ved Thorsbro” (gl vandværk)
a. Kirsten har haft kontakt med værket for at forhøre sig om mulighederne.
Begrænsning til max. 50 personer. Pris 20 kr/person. Foreløbig dato: 17. marts,
hvor Lauget vil stå for fourageringen. Udkast til indbydelse udarbejdes til næste
møde og Niels skriver en saglig artikel til Tingstedet med udgangspunkt i den
udleverede bog om værket. Transport vil blive klaret i fællesskab.
5. Multihal – hvilken rolle spiller Landsbylauget?
a. Michael B. kunne fortælle, at Landsbylauget ikke er meget med i projektet og at
projektgruppen fortrinsvis blot ønsker opbakning til planerne. Landsbylauget er ikke
blevet anmodet om at træde ind i styregruppen. Vi bør bakke op om diverse
ansøgninger bl.a. ved at påpege, hvordan en multihal også vil tilgodese nogle af
lavets aktiviteter. Preben vil gerne være bindeled til styregruppen og Karin vil gerne
stå til rådighed i forbindelse med ansøgningernes udformning. Der var således bred
enighed om, at Landsbylauget bakker 100% op om projektet og gerne står til
rådighed med praktisk hjælp og støtte.
5.b Evaluering af Hedelandsfestivalen (fortsat)
Karin og Michael B., som var med i styregruppen, fornemmede ikke at der skulle
have været nogen kommunikationsproblemer. Tanja påpegede at hun havde haft
problemer med de ændrede tider, som hun ikke blev ordentligt informeret om.
Michael B. mente, at de eneste uforudsete forhold var, at man også skulle hjælpe til
med nedtagningen af scenen, men at der tilsyneladende var mennesker nok i
boderne og ved nedtagningen af disse. Der var enighed om, at det også fremover
ville være en god aktivitet for lauget at deltage med det praktiske, men måske skulle
man prøve at få planlagt inden sommerferien, hvor alle kunne være til stede og få
besked?
6. Juletræstændingsarrangementet d. 26. november.
a. Julestuen på skolen om eftermiddagen er et fællesprojekt, men Preben kunne
endnu ikke sige, om skolen ville deltage. Else havde inden mødet startet tilbudt sin
erfarne assistance ved afviklingen af nogle af julestuens aktiviteter og havde i den
forbindelse udarbejdet en tjekliste, sammen med en materialekasse og prisliste.
Hun tilbød også at møde frem til planlægningsmødet. Karin stillede spørgsmål ved,
om vi bruger for mange kræfter på arrangementet, som hun synes var for dårligt
besøgt sidste år. Michael B. påpegede, at vi har forpligtiget os overfor de andre
foreninger og først i januar ved en evaluering kan beslutte os for ikke at deltage i
julestuen i 2012. der var ikke enighed om, at arrangementet var for dårligt besøgt og
Preben påpegede, at mange faktorer – udover PR – afgjorde, hvor mange der
mødte frem. Rie Michaelsen indkalder til koordinationsmøde.

b. M.h.t. juletræstændingen er der bestilt lokale i forsamlingshuset og Tanja har tjek på
juletræet. Nisseorkesteret er bestilt og aftaler om maden er på plads, ligesom der
har været reklameret i Tingstedet. Michael B. prøver at engagere nogle
børnetryllekunstnere (o. 1500 kr) og Tanja står for godteposer (15-20 kr). Åge og
Kirsten står for indkøb af drikkevarer, mens Nick og Michaels M. rejser og pynter
træet. På mødet i november gennemgås det praktiske arrangement endnu engang.
7. Re-konstituering af bestyrelsen.
a. Kirsten Halby blev ny formand – med applaus og diverse bifaldsytringer
b. Tanja B. blev efter et overvældende pres og til alles glæde og tilfredshed - ny
næstformand (med fortrydelsesret)
c. Michael B blev menigt medlem, mens resten af posten forblev besat som hidtil.
8. Landsbylaugets principper for egne og delte arrangementer.
a. Michael B. fandt det afgørende at alle arrangementer, som lauget deltager i,
principielt skal være for alle borgere i byen, og at det ikke bør forekomme at nogle
bliver afvist på grund af pladsmangel eller andre praktiske forhold; det er vigtigt at
arrangementerne virker samlende for hele byen! Kirsten påpegede, at
lokaleforholdene kan virke begrænsende, ligesom Michal M. anførte, at
tilmeldingsfrister bør overholdes og kan medføre afvisning, hvis man ikke er i rette
tid og der ikke er plads eller praktiske muligheder for at rumme ekstra tilkomne.
Som eksempel blev nævnt fastelavnsarrangementet, hvor nogle i år var blevet afvist
fordi der ikke var plads indenfor. Det blev anført, at man måske kunne gøre det
mere fleksibelt ved at bruge udendørsmuligheden bedre? Lars havde stpr sympati
for det idealistiske synspunkt, at alle skal kunne deltage, men kunne også se
nødvendigheden af, at man ved nogle arrangementer havde tilmelding og visse
frister, der skulle overholdes. Lauget enedes om, at princippet bør være, at alle
arrangementer er for alle beboere, men ”organiserede” arrangementer med indkøb
og praktiske forberedelser og begrænset plads kan kræve tilmelding. Der må
tilstræbes så meget fleksibilitet som muligt ved planlægningen.
9. Nedsættelse af relevante udvalg.
a. Efter en kort debat blev man enige om, at der i virkeligheden ikke p.t. er brug for at
nedsætte egentlige udvalg idet de fleste sager behandles samlet i bestyrelsen.
Derimod kan vi udpege enkeltpersoner som ansvarlige for visse områder eller
sager.
b. Nick blev udpeget som trafik-ansvarlig
c. Kirsten overtager Michaels B.’s plads i Agenda 21-udvalget (kommunalt udvalg
vedr. miljø og klima m.v.) ligesom hun fremover formidler div. byggesager videre til
bestyrelsen.
d. Karin og Michael M. fortsætter med at tage sig af PR, presse og information.

e. På spørgsmålet om, hvorvidt der i kommunen findes et fælles ”landsby-udvalg”
kunne Michael B. fortælle, at han på en forespørgsel til de andre landsbyer ikke
havde fået nogen brugbar tilbagemelding.
10. Fuldmagt til Grydelaugets kassemester til konto 2283 6446 555 349 i Nordea.
a. Efter at have forelagt sagen var der enighed i bestyrelsen om at vedtage følgende:
”Bestyrelsen har på sit ordinære møde onsdag d. 12. oktober 2011 beslutte at
give enefuldmagt til Gurli Kjep til konto 2283 6445-555-349 i Nordea og
bemyndiger formanden og kassereren til at foretage det nødvendige i relation
hertil”
b. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi overveje at flytte kontoen til en anden bank,
hvor vi ved, det er muligt.
11. Eventuelt
a. Åge foreslog, at vi arbejdede på at få spærrebomme på Tingstien nedenfor bakken,
således at cyklister ikke kunne få for megen fart på ned ad bakken og derved
udgøre en fare for de gående. Michael M. påpegede at det var vigtigt at kontakte
beboerne i Thorsager for at høre om deres oplevelser af problemet og indstillingen
til en bom-løsning. Sagen videregives til laugets trafikansvarlige (Nick)
b. Tanja spurgte om der var nyt i sagen om bilkirkegården og fik at vide, at Nick burde
have taget sig af det.

Mødet sluttede 22:20 i god ro og orden.

