Referat af generalforsamling i Reerslev-Stærkende Landsbylaug den 17. april 2009
i Reerslev Forsamlingshus, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår:
1. Vedtægtsændring i § 6 (bekendtgørelse i ”Tingstedet”)
ændres til: (bekendtgøres i lokalblad eller husstandsomdeles)
2. Vedtægtsændring i § 6 pkt. 8 (Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.)
ændres til: (Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.)
6. Fastsættelse af næste års kontingent. (bestyrelsen foreslår uændret 125,- kr. årligt)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Midtgaard (kan ikke genvælges)
Michael B Clausen (ikke på valg)
Ulla Christensen (på valg- modtager genvalg)
Dan Petersen (ikke på valg)
Michael Michaelsen (på valg- modtager genvalg)
Rene Andersen (ikke på valg)
Jytte Larsen (ikke på valg)
Claus Wolff (ønsker ikke genvalg)
Suppleanter:
Kirsten Halby (Bestyrelsen foreslår valg til bestyrelse, ny suppleant vælges)
Else Nielsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
8. Valg af revisorer og suppleant.
Bilagskontrollant:
Niels Willumsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Jesper Petersen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Bilagskontrollantsuppleant:
Ny skal vælges
9. Eventuelt.
Formand Jens Midtgaard indledte med en velkomst og foreslog at vi skulle starte med at
synge nr. 346 i Højskolesangbogen: Nu er dagen fuld af sang. Det gjorde vi og Jens foreslog
dernæst
Pkt. 1:
Åge Christensen til dirigent, og han blev valgt med akklamation.
Åge konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, og bad dernæst
forsamlingen om at godkende en ændring i dagsordenen, som muliggjorde at regnskabet
blev forelagt som punkt 2, da regnskabsfører Ulla var ramt af lungebetændelse, og derfor
gerne ville hurtigt hjem igen. Dette blev vedtaget.
Pkt. 2:
Lis og Birthe blev valgt til stemmetællere.
Pkt. 3:
Jens forelagde årets beretning:
SE SIDE 4
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4:
Ulla fremlagde regnskabet.
SE SIDE 6
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Herefter forlod Ulla generalforsamlingen, med mange ønsker om god bedring.

Pkt. 5:
Bestyrelsens to ændringsforslag blev forelagt af Michael B. C., som forklarede at det første
ændringsforslag handler om at kunne vælge den nemmeste og billigste annonceringsform.
Samtidig ønsker bestyrelsen med forslaget at sikre, at såfremt Tingstedet på et eller andet
tidspunkt ikke længere udkommer, at den til enhver tid siddende bestyrelse kan vælge et
evt. nyt lokalblad eller lokalavis, eller som det også fremgår af forslaget, at en
husstandsomdeling vil være lovlig indkaldelse. Med hensyn til det andet ændringsforslag,
forklarede Michael at det tager afsæt i sidste års generalforsamlingsdebat vedr. et evt.
økonomisk ansvar overfor de valgte.
Dirigenten delte forslaget op i to selvstændige forslag til debat og afstemning
1. Åge tog selv ordet først , da han gerne ville sikre sig, at annonceringen fremover ville tage
udgangspunkt i Tingstedet. Bestyrelsen svarede at så længe Tingstedet udkommer, vil det
være det foretrukne sted at annoncere.
Viggo mente at Tingstedet udkommer uregelmæssigt, men det blev tilbagevist af Gurli, som
forklarede lidt om måden bladet udkommer på, og hvorfor deadline er en måned før
udgivelse.
Det blev drøftet fra forskellige sider, om hvorfor ordet “lokalblad” er foreslået, og ikke f.eks.
“lokalavis”. Bestyrelsen svarede at ordet lokalblad er velvalgt, da det både dækker
Tingstedet og de lokale aviser.
Det slutter med at bestyrelsens forslag bliver vedtaget, med 26 stemmer for, og ingen imod.
2. Jørn mener at det er lidt ligegyldigt, og spørger om det er et “smart” tiltag. Karin mener at
det er et godt tiltag fra bestyrelsens side, idet, som hun nævner, revisortitlen ikke er
beskyttet - alle kan nedsætte sig som revisor - og det kan give problemer hvis titlen er
revisor.
Jørgen nævner at man netop har ændret titlen i Forsamlingshuset, fordi der har været en
sag hvor det har givet problemer.
Vi enes om en afstemning, som giver 23 for, og 3 hverken for eller imod bestyrelsens
forslag, som derved er vedtaget.
Pkt. 6:
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 7:
Lis Madsen foreslog en præsentation af hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. Dette gjorde
Jens og Michael B. C. rede for - også et lille hint til, at man kan selv gøre noget for at få
indflydelse på hvad arbejdet skal indeholde.
Til nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Kenneth Wexøe, Kirsten Halby, som blev valgt
sammen med Ulla Christensen og Michael Michaelsen, som modtog genvalg.
Som ny suppleant blev foreslået Nick Ziegler, som blev valgt, sammen med Else Nielsen,
der modtog genvalg.
Pkt. 8:
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
Som ny bilagskontrollantsuppleant blev foreslået Niels Paulsen, som blev valgt.

Pkt. 9:
Lis Madsen efterspørger en opslagstavle, evt. ophængt på forsamlingshuset. Bestyrelsen vil
forelægge det for Forsamlingshusets bestyrelse.
Lis Madsen vil endvidere forestå et førstehjælpskursus, hun vil annoncere det mere specifict
i Tingstedet.
Busforbindelsen i Reerslev er blevet bedre for os, men ringere andre steder. Det blev nævnt
at det stadig er en forsøgsordning, og vi skal arbejde på at det stadig er en forbedring for
Reerslev-Stærkende. Det blev nævnt at den nye busdrift måske ikke altid er præcis, men til
gengæld er der god service.
Karin nævnte at vinterbadeklubben har fordoblet sit medlemstal fra 3 til 6.
Jørn mener stadig at lauget bør have en repræsentant i I/S Hedeland, og han takker dels
“Tingstedet”s redaktion for sit gode arbejde, såvel som Jens Midtgaard for et godt
formandsskab.
Her får Jens overrakt en lille vingave.
Kirsten svarer på bestyrelsens vegne Jørn, at vi ikke sådan uden videre kan sidde med en
repræsentant i I/S Hedeland. Hun oplyser at Hedeland v. Erik Juhl altid er frisk til at tage
imod nye tiltag. Nævner bl.a. at laugets bestyrelse, v. netop Kirsten, har forespurgt om
muligheden for en blivende installation i Lergraven (Bestyrelsen har forespurgt om f.eks.
halve sten som bænke), hvilket Erik Juhl har været positiv overfor, hvis vi selv kunne
finansiere det (få det sponsoreret). Kirsten har efterfølgende været i dialog med NCC, som
mener det vil være forbundet med for store skader på stisystemet, at flytte så mange sten.
Gurli fortalte at Tingstedet arbejder med at udkomme i farver.
Grethe bakkede op om forslaget med sten i Lergraven.
Jesper nævnte, at det var vigtigt at kigge fremad: Hvad sker der i forbindelse med udvidelse
af Holbækmotorvejen? Laugsbestyrelsen skal sikre sig at være meddebattør i den debat der
vil komme. Han omtaler endvidere det store projekt omkring Gammelsø, med nyetablering af
2500 boliger og skole m.v. Kan det komme til at betyde at Reerslev skole lukker? Og - i så
fald - hvilke konsekvenser har det for Reerslev som landsby?
Dan indskyder at projekt Gammelsø vist nok har lange udsigter.
Jens fortæller at der stadig arbejdes på en multihal i Reerslev, som sammen med skolen
skal stå for det sociale og aktive arbejde. Han mener således ikke at der er nogen
umiddelbar risiko for at skolen lukkes, men den kan evt. videreføres som privatskole.
Michael B.C. orienterede om en lovændring, som gør det sværere at oprette privatskoler
(han kalder dem protestskoler), hvilket gør at børnene måske skal “stå staldet op” før de kan
komme i betragtning.
Karin oplyser at kommunen har bevilget 2,5 mio. kr. til multihallen, men at der stadig
mangler et millionbeløb. Hallen står klar i Hundige, men vi skal flytte den her til.
Jesper gør opmærksom på, at hvis skolen ændres til privatskole, kommer det til at koste for
brugerne.
Lene mener at det ville være en god ide at flytte Sct. Hans arrangementet fra Lergraven og
ned til søerne. Bestyrelsen vil se på forslaget, og evt. arbejde videre med det.
Efter mødet var der underholdning med trylleri og stand-up.
Mødet slut kl. 19.30 - derefter spisning v. caféudvalget.

Formandsberetning
Reerslev / Stærkende Landsbylaug har nu eksisteret i 21 år.
Vedtægterne er omdelt og der skulle således have været mulighed for at få opfrisket
hvad der står i denne.
Ved regnskabsårets afslutning var der 91 medlemmer. Antallet af medlemmer har
gennem årene ligget ret konstant mellem 86 og 89.
Antallet af indbyggere i Reerslev/Stærkende har været let stigende fra 824 i 2003 til
1.017 jan 2008 og så nu 1.014 pr jan 2009. Børn mellem o-6 år stiger medens øvrige
aldersgrupper falder lidt.
Der er 363 boliger pr jan 2009 mod 369 jan 2008. har ikke fået svar på hvorfor.
Dvs at ca hver 4 husstand er medlem.
Det ser således ud til at vi ikke har formået at få tiltrukket flere medlemmer, og at det
nok stort set er de samme fra år til år.
Dog har vi sidste år fået nye og yngre bestyrelsesmedlemmer og der arbejdes på at
lave tiltag der rammer en yngre målgruppe.
Som bekendt er der flere foreninger og klubber i Reerslev/Stærkende og der er
samarbejde i gang mellem disse på flere fronter og dette vil fortsætte så der er flere
til at trække læsset og undgå sammenfald i arrangementer mm.
BYUDVIKLING:
Lokalplan for bebyggelse nord for kirken har været til høring og der er ændret en del
i denne bl.a. foranlediget af landsbylaugets indsigelser. Regnvand fra kørearealer og
p pladser må ikke ledes direkte til undergrunden, men skal ledes til kloaksystemets
regnvandsledning for at undgå evt forurening. En påtænkt tilkørselsvej var tænkt ført
tværs over det grønne fællesområde, men er ændret så fællesområdet bliver udelt.
Vor bemærkning om de snævre tilkørselsforhold til bebyggelserne har kommunen
valgt at sidde overhørig.
Tingstedvej 20 har der været ansøgt om dispensation fra lokalplan hvilket
kommunen ikke har givet med begrundelse i at ændringerne ikke opfyldte kravene
om at byggeriet skulle passe ind i landsbymiljøet. Dette har vi også påpeget i vor
indsigelse til kommunen.
TRAFIKFORHOLD:
Vi har haft en dialog med kommunen om forskellige forhold og de fleste af disse er
ved at være løst. Byportene mod øst i Stærkende er etableret og nu for nylig
byporten mod nord på Tingstedvej. Desuden er oversigtsforholdene ved udkørsel fra
Solvang ændret. Det samme gør sig gældende i krydset
Stærkendevj/Brandhøjgårdsvej hvor buske og træer ved branddam er beskåret
hvilket også gør sig gældende ved kirkestiens overgang til Hedeland.
Branddammen ved Tingstedvej har vi fået bekræftet ejes af kommunen og at de
fremover vedligeholder og oprenser dammen. Oprensning har fundet sted i dette
forår. Nu mangler så en dialog med kommunen om der kan gøres noget for at pynte
på dammen og området.
Brønde, dæksler, chikaner og asfalt gennemgås snart og der foretages reparationer.
I forbindelse med omlægning af luftledninger til jordledninger gennem byen skal vi
have en dialog med DONG og kommunen om evt. anden placering af lysstandere så
chikanerne oplyses bedre.

ARRANGEMENTER:
Det første arrangement efter generalforsamling var skt. Hans aften hvor klubbens
flotte grimme heks blev brændt af og formanden for idrætsforeningen Jan holdt en fin
tale om foreningernes samarbejde og lokale initiativ.
D. 23 august blev der sammen med idrætsforeningen, klubben og
forældreforeningen holdt en mini sommerfest på idrætspladsen, hvor der trods regn
blev spillet fodbold af både piger og drenge. Det kan røbes at der også i år vil blive
lavet en sommerfest som vil blive annonceret i god tid.
D. 23 okt. Blev der holdt Hedelandsaften hvor Erik Juhl fortalte om Hedeland fra ide
til nu og hvor der var vinsmagning på Hedlandsvin.
D.28 nov. blev juletræet tændt med nissemusik og fællessang og efterfølgende
spisning. Som sædvanlig en rigtig god aften.
D. 29 nov. var der så julestue på skolen arrangeret af klubben, idrætsforeningen,
forældreforeningen og landsbylauget i fællesskab. Der kunne laves julepynt af
forskellig slags og danses om juletræet til musik af skolens lærere og bagefter musik
ved skolebandet.
Disse arrangementer vil gentage sig i år , men under andre forhold hvilket vil blive
annonceret i god tid.
CAFEUDVALGET:
Der har været afholdt 2 fællesspisninger med forskellig tema, og maden som vanlig
udsøgt.
UDVALG:
De forskellige landsbylaug i kommunen har en fælles repræsentant i
trafiksikkerhedsudvalget. I år bliver det os der skal repræsentere landsbylaugene.
Vi har ligeledes deltaget i AGENDA 21 og været repræsenteret i stiudvalget som har
arbejdet med cykel, gang og trampestier i kommunen og bl. a set på sammenhæng
mellem de forskellige tilgrænsende kommuners stier.
Vi har en repræsentant i skovrejsningsudvalget, men der sker ikke så meget endnu
på det lokale plan.
Projekt ren By er et nyt tiltag vi vil prøve at deltage i. Er annonceret og håber der vil
komme nogle og være med.
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Der skal i år vælges nye til bestyrelsen. ?

Reesrlev/Stærkende Landbylaugs regnskab
2008

2007

11.375,00
284,51
465,50
-677,39
-600,50
0,00
988,50
11.835,62

10.625,00
186,60
355,00
468,50
380,00
0,00
5.636,25
17.651,35

386,04
-2.400,00
-405,00
-51,00
-287,75
-623,00
-600,00
-2.698,75

-4.219,15
-2.000,00
-1.460,00
-31,00
-465,00
-649,75
-771,00
-2.012,75

-400,00
-7.079,46

-11.608,65

4.756,16

6.042,70

Bank + kasse primo
Årest resultat
I alt

28.656,61
4.756,16
33.412,77

22.613,91
6.042,70
28.656,61

Saldo 5905408277 Landsbyl.
Saldo 6446555349 Cafeudvalg
Kontant beholdning Cafeudvalg
I alt

21.277,00
6.147,27
5.988,50
33.412,77

17.565,53
11.091,08
0,00
28.656,61

Indtægter:
Kontingent
Renter
Sankt Hans
Juletræstænding
Div. Arrangementer
Generalforsamling
Cafe-udvalg
Indtægter i alt
Udgifter:
Vandtrappe/el
Tingstedet
Hjemmeside
Porto
Girokort/Kuverter
Bestyrelsesmøder
Gebyrer bank
Generalforsamling
Cafe-udvalg
Diverse omk.
Udgifter i alt
Resultat

Reerslev 20.3.09
Ulla Christensen, kasserer
Ovenstående regnskab med bilag er gennemgået og bankbeholdninger godkend
Revisor var dog ikke istand til at afstemme kontantbeholdning, se særlig bemærk
Dato: 31.3.09

Revisor
Niels Willumsen

Revisor
Jesper Petersen

