
Referat fra møde i Landsbylauget  13-8-2008 kl. 19:30 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Meddelelser (Nyt punkt, vedtaget på sidste møde) 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Manglende kontingenter, Ulla har udarbejdet liste over de pågældende 
5. ”Julen står for døren”. 
6. Eventuelt 
 
Der var afbud fra Jytte, René og Dan (som dog havde leveret en velsmagede kage) 
 
Mødet indledtes med at synge  ”Havet over Danmark …” 
 
ad. pkt. 1  Godkendt med rettelser  (Brandhøjgårdsvej --- 
 
ad.pkt. 2 Ingen meddelelser – det blev drøftet om der både skal være et punkt 
 med meddelelser og et med orientering fra udvalgene, da de i høj 
 grad vil overlappe hinanden, men konklusion blev, at punktet meddelelser 
 foreløbig skal forblive på dagsordenen. 
 
ad.pkt. 3 Jens har kontaktet kommunen vedrørende branddam (gadekær). Området er 

kommunalt. Der kan tages kontakt til Allan Hasselstrøm for at få en aftale om 
forskønnelse af området. 

 
 Beplantning langs Brandhøjgårdsvej ud for kirke og kirkegårdsområder er 
 kirkens grund, hvorfor der må træffes aftale med Menighedsrådet om 
 beskæring. 
 
 Bump på Stærkendevej – Kommunen vil snarest lægge asfalt i siderne, som affases, 
 så det ikke længere er muligt at køre ind på græsrabat og ødelægge denne. 
 
 Beplantningen ved branddam på Brandhøjgårdsvej, som tog udsynet ved udkørsel fra 

krydset i Stærkende, er nu fjernet. 
 
 Kommunen har været rundt i området for at kontrollere vildtvoksende beplantning og 
 har rettet henvendelse til de pågældende grundejere om beskæring. Stien mellem 
 Solvang og Nordtoften er privat og skal holdes af lodsejerne (dette er sket nu). 
 
 Agenda 21 -  René er med i skovrejsningsudvalget.  Jens er med i udvalget vedrørende 
 stier og stiforbindelser. Målet er at koordinere med alle kommuner, således at sti- 
 systemerne kommer til at harmonere. Der er afsat kr. 300.000 i år til nyetablering. 
 
 På dagsorden til næste møde skal der være et punkt til behandling af forslag 
 om opsparing til laugets 25 års jubilæum. 
 



ad.pkt. 4 Michael M udfærdiger ny folder til næste møde, som kan bruges i en hvervekampagne 
 af nye medlemmer (tilflyttere m.v.) 
 Udarbejdet liste over tidligere medlemmer og kontingentbetalinger blev gennemgået, 
 og de husstande, som tidligere har betalt kontingent, men som stadig skylder for 
 i år, skal have personligt besøg med nyt girokort.  Fordeling af besøg blev aftalt 
 og påført liste. 
 
ad.pkt. 5 Foreningernes fælles sommerfest 23.8.08.  Landsbylauget skal stå for vejkonkurrence 
 samt andre konkurrencer.  På grund af meget sen udmelding fra tovholderne omkring 
 sommerfesten, kan Landsbylauget ikke stille med hold til vejfestkonkurrence. Der 
 er flere medlemmer af Lauget som ikke kan deltage 23.8, men de der kan vil komme. 
 Det er også tvivlsomt om spisningen om aftenen kan gennemføres grundet for få 
 tilmeldinger.  Hele planlægningen bør foregå mere præcist og seriøst næste år, 
 hvis Landsbylauget skal deltage. Spørgsmål blev rejst, om Landsbylauget burde være 
 koordinator/tovholder for de øvrige foreninger i sådanne fællesarrangementer. 
 Punktet skal op på næste møde som evaluering af dette års sommerfest. 
  
 Juletræstænding er 28.11.08 kl. 17.00 udenfor Forsamlingshuset. 
 Ulla kontrollerer at forsamlingshuset er booket til efterfølende spisning. 
 Kirsten kontrollerer at nisseorkestret er bestilt. 
 Michal sørger for at arrangementet bliver annonceret i Tingstedet. 
 Endeligt program for aftenen besluttes ved næste møde. 
 
 Det skal drøftes, om arrangementerne juletræstænding og skolens julestue, som 
 altid ligger lige efter hinanden, måske kan slås sammen til et fælles arrangement.  
 
ad.pkt. 6 Kirsten kontakter Erik Juhl, Hedelands sekretariat for aftale om mulige datoer 
 i september eller oktober for et foredrag. 
 
 Michael M. orienterede om nye indbrud. Politiet blev kontaktet flere gange, 
 men havde ikke tid til at komme tilstede, selvom tyvene var passet op her, 
 fordi der var husspetakler et andet sted. Der var enighed om, at det ikke 
 er særligt betryggende for fremtiden. 
 
 Michael M. meddelte, at han ikke kan deltage i møderne oktober og november. 
 
Reerslev, 21.8.2008 
 
referent    Ulla Christensen 


