Referat af bestyrelsesmøde den 14, oktober 2009 i forsamlingshuset.
Afbud fra Else, Kirsten, Dan, Rene og Ulla
Til stede var Nick, Jytte, Michael M, Kenneth og Michael B.C
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Meddelelser
2,5 Procedure ang. mødeafholdelse
3. Orientering fra udvalgene
4. Julearrangementet
5. Fartmåling/Trafiktælling i Reerslev
6. Reparation/Vedligehold af veje
8. Læskur ved busstoppested i Reerslev
9. Eventuelt
Ad 1.
Referatet blev godkendt.
Ad 2.
Ingen meddelelser.
Ad 2,5
Den aktuelle debat op til mødet gjorde, at vi ønskede at vende emnet, for så at tage det op på næste
møde til evt. beslutning.
Vores indstilling var, at vi skal beslutte et minimumsantal tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
for at vi holder mødet. Vores vedtægter nævner nemlig intet om, hvor få vi kan være og samtidig
være beslutningsdygtige. Vi blev også enige om, at vi skal huske, når vi fastlægger det kommende
års møder på vores konstituerende møde, at vi lige gennemgår dem, så vi kan ændre mødedatoer,
der falder i skoleferier og helligdage.
Ad 3
Intet nyt
Ad 4
Tidspunkter og overordnede linjer for dagen er blevet afstemt med klub og skole. Grethe Grøn laver
gule ærter. Det er endnu uvist, hvem der laver flæskesteg, cafeudvalget har det oppe på deres møde
i slutningen af oktober.
Til næste møde laver Michael M. et udkast til en flyer, som vi kan husstandsomdele.
Juletræet tændes kl. 17.
Maden serveres kl. 18.
Tryllekunstneren går på kl. 19.
Hvis vi laver en liste over hvilke ting vi skal bruge til julestuen, vil Jens Arnt gerne indkøbe og
opbevare det for os på skolen.
Michael B. C. taler videre med skole, klub, idrætsforening og forældreforening om det præcise
program for julestuen på skolen.

Ad 5
Det blev besluttet at opstarte et udvalg under landsbylauget, som i samarbejde med bla.
institutionerne i Reerslev kan samle og formulere de mangler, der ses i trafiksikkerheden i Reerslev,
med særligt fokus for behovet for trafikforbedringer på især Tingstedvej.
Udvalget skal ikke komme med tekniske forslag, men udelukkende komme med udkast til en fælles
liste over områder, vi vil have kommunen til at udforme konkrete forbedringsforslag til.
Kenneth og Nick begynder arbejdet og tager kontakt til institutionerne, hvorefter vi ønsker punktet
taget op på næste møde og få fyldt udvalget op.
Ad 6
Kenneth går videre med de informationer, han har fået. Jytte blev opfordret til at sende den private
klage fra Solvang, som vi tidligere har fået tilsendt til orientering.
Ad 7
Det blev besluttet, at vi retter henvendelse til kommunens driftsafdeling og Movia med ønsket om at
få opstillet et læskur i forbindelse med busstopstedet ved Solvang. Dette skal selvfølgelig stå i den
side, hvor bussen kører. Endvidere blev vi enige om, at vi skal arbejde for, at vi kan få et ekstra
læskur til stoppestedet ved skolen.
Michael M. går videre med sagen, herunder kontakter Else Raahauge, som har kontaktet lauget pr.
mail ang. problematikken.
Ad 9
Der blev talt om vælgermødet, som lauget ikke er blevet officielt kontaktet omkring, da formanden
vurderes at være inhabil. Vi blev enige om, at vi gerne ville hjælpe til med praktiske opgaver, hvis
behovet opstår.
Der blev orienteret om en ide vedr.et samlet internet-, antenne- og telefonforening i Reerslev.

