Reerslev-Stærkende Landsbylaug
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 21. marts kl. 19:30
Afbud fra Preben og Karin
1. Godkendelse af endelig dagsorden.
a. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser
2. Godkendelse af referat fra februarmødet
a. Referatet blev godkendt med en bemærkning om, at vi skal være opmærksomme
på, at referaterne bliver offentliggjort på hjemmesiden.
3. Meddelelser fra formanden og kassereren
a. Kirsten H. gjorde opmærksom på, at forsamlingshuset er udlejet lørdag d. 1.
december, hvor vi efter planerne skulle have afholdt julestue og juletræstænding
med efterfølgende spisning. Der var enighed om i stedet for at afvikle
juletræstændings‐arrangementet om fredagen, d. 30. november, og julestuen på
skolen om lørdagen. Kirsten H. bestiller Nissseorkesteret og Michael M. booker
forsamlingshuset de næste 5 år til lørdag før første søndag i advent. Skolen
orienteres via Preben
b. Kirsten H. har fået en forespørgsel om, hvorvidt vi har forslag/ideer til
trafikudvalget. Nick foreslog etablering af en ”trafikzone” med markering af
vejstykket foran skolen, og han accepterede at deltage i trafikudvalgets arbejde
c. Nick kunne berette, at det nu var muligt at få TV via telefonnettet.
d. Lars fortalte, at der indtil nu er 94 indbetalinger af kontingent til Landsbylauget.
e. Michael B. meddelte, at han havde fået en henvendelse fra Fløng Landsbylaug, som
var interesseret i et samarbejde.
f. Kirsten H. meddelte at hun ikke kan deltage i det næste Agenda 21‐møde i maj.
g. ”Ren by”‐arrangementet afvikles søndag d. 22. april kl. 11‐13. Annonceres i
Tingstedet og på hjemmesiden.
h. Lars udleverede det reviderede regnskab med specifikationer.
4. Evaluering af Fastelavnsarrangementet
a. Der var bred enighed om, at det havde været et godt arrangement. Mange positive
tilkendegivelser og fuld tilslutning trods vinterferien. God omtale med foto i
Lokalavisen
5. Generalforsamlingen
a. Formandens beretning
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Reerslev-Stærkende Landsbylaug
i. Følgende emner blev fundet til beretningen:
1. Sct. Hans arrangementet
2. Hedelandsfestivalen
3. Julearrangementet
4. Fastelavn
5. Ren by
6. Omtale af Engen ved Sognevej, som er blevet ”bevaringsværdig”.
7. Vandværksbesøget i maj
8. Deltagelse i Agenda 21
b. Projektor‐fremlæggelsen
i. Kirsten H. sender et oplæg til Michael M. og Niels, som sammen laver
projektet.
c. Eventuelt og diverse
i. Kirsten forhører sig hos Johannes m.h.t. dirigent‐hvervet
ii. Der vil blive serveret hovedret + kaffe & kage
iii. Kirsten H. sørger for ternede duge og vi prøver alle at møde op med tomme
vinflasker til stearinlysene
iv. Vi mangler nye kandidater til bestyrelsen. Michael B. undersøger
mulighederne i Stærkende
6. Sct Hans aften ‐ hvem kan vi få til at holde båltalen?
a. Kirsten H. har spurgt Finn Gottrup, som har indvilget. Han spørges igen for en
sikkerheds skyld
7. Eventuelt
a. Tanja orienterede om planerne for en privat børnehave i Reerslev, som omtalt i
Lokalavisen. Endnu er der dog ikke sendt nogen ansøgning til kommunen, så vi
afventer.
b. Michael M. spurgte til belysningen på stien fra Hedehusene til Reerslev og Michael
B. kunne oplyse at den aktuelle økonomiske situation næppe gør det sandsynligt at
realisere projektet. Nick omtalte et forsøg med LED‐belysning på en sti i Ballerup;
måske en mulighed?
c. Mødet sluttede kl. 21:50
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