Reerslev‐Stærkende Landsbylaug
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde
Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 19:00.
Afbud fra Michael B.C.
De nye medlemmer af bestyrelsen blev budt velkommen med et stykke smørrebrød m.m. inden vi gik i
gang med selve mødet.

1. Godkendelse af endelig dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. april 2012.
a. Referatet blev godkendt med en korrektion af dato for generalforsamlingen: 13/4‐2012
3. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen d. 13. april
a. Lars havde fremsendt nogle rettelser til referatet, som er blevet korrigeret
4. Konstituering af bestyrelsen.
a. Kirsten H. blev genvalgt som formand, Tanja som næstformand, Lars som kasserer og
Niels som sekretær. Michael M. udnævnt til informationschef (web og presse). Nick &
Sigrid er repræsentanter i trafikudvalget, mens Torben N. blev suppleant i Agenda 21
udvalget
5. Evaluering af Generalforsamlingen
a. Der var enighed om at fremlæggelserne fungerede fint med anvendelsen af projektor.
Dagsordenen blev afviklet hurtigt og præcist i en god stemning.
b. 40 personer havde tilmeldt sig spisning og den efterfølgende musik kunne da drive enkelte
par ud på dansegulvet.
c. Lars kunne meddele at arrangementet gav et underskud på o. 900 kr.
6. Overordnet planlægning af det kommende år. (arrangementer, møder, begivenheder m.m.)
a. Mødedag fortsat 2. onsdag i måneden, med undtagelse af august, hvor vi af hensyn til
skoleferien holder møde den 3. onsdag. Niels laver en oversigt over mødedage med
angivelse af foreløbige emner. Vedlægges som bilag til referatet. Der er reserveret lokale
til juletræstændingsarrangementet fredag d. 30. november og Nick kontakter skolen med

henblik på julestue lørdag d. 1. december, ligesom han også sørger for bålmateriale til sct.
Hans‐arrangementet i Lergraven (Michael trykker seddel til uddeling og opslag til
Tingstedet)
b. Forslaget om en ”energi –aften” i løbet af efteråret tages op senere
7. Vandværksbesøget d. 12. maj
a. Der er p.t. tilmeldt 25 deltagere, som selv betaler de 20 kr. i entre.
8. Eventuelt.
a. Nick kontakter Michael B. vedr. bussen, som stadig holder pause ved stoppestedet foran
skolen.
b. Michael M. har endnu ikke hørt yderligere om udgifterne til en evt. belysning af stien fra
Hedehusene. Har rykket.
c. Landsbylauget har jubilæum i 2013, så vi skal nok allerede nu begynde at overveje,
hvordan vi skal fejre det.
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