
Referat  
Møde i Landsbylauget d. 3. Januar 2019 

Kl. 19.30 i Forsamlingshuset 

Tilstede: Christina, Mads, Jimmie, Nick, Kristian, Birthe, Kirsten  

1. Godkendelse af endelig dagsorden. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

3. Meddelelser fra Formanden. 

Oplyser om at vi må have 2 repræsentanter med til mødet hos Borgmesteren d. 

6. Marts. Har sendt brevet omkring Høringssvaret ang. Den nye udstykning. 

Pilgrims stien er blevet lappet. Der er pt. Kun kommet 2 henvendelser ang. 

Borgermøde omkring ældreboligerne.   

4. Meddelelser fra kassereren 

Intet nyt 

5. Status på Hjertestarter 

Menighedsrådet vil gerne være med til at betale til hjertestarteren. Den er endnu ikke 

bestilt, Nick er i gang med det. Christina har endnu ikke haft kontakt med 

hjerteforeningen omkring førstehjælps kursus.  

6. Fastelavnsfest To-do list 

Se to-d listen.  

7. Generalforsamling   

Grydelauget står for en gang mad. Pris for deltagelse til spisning er kr. 75,- pr person. 

Jimmie laver et oplæg til Tingstedet, omkring hvad vi laver i Lansbylauget. Christina 

kontakter Michael M. for at få lavet indkaldelsen i Tingstedet.  



Christina og Sarah ønsker ikke genvalg.  

Nick, Birthe, Kirsten og Jimmie modtager genvalg.  

Mads, Kristian og Michael er ikke på Valg.  

Revisore og revisor suppleant Ulla, Niels og Johan er alle på valg, vides ikke endnu om 

de modtager genvalg.  

8. Fællesmøde d. 5. Februar, hvor og hvordan?   

Bliver holdt i den gamle præstegård. Vi serverer noget kringle fra bageren. Christina står 

for at sende indbydelse ud til de forskellige Landsbylaug, og ønsker tilmelding fra dem. 

Kirsten står for indkøb. 

9. Paraplymøde d. 8. Januar, hvem deltager? 

Kirsten Halby deltager  

10. Internet i Reerslev. 

Intet nyt 

11. Legeplads 

Intet nyt 

12.  Tingstedet 

Kirsten søger for et indlæg omkring Julearrangementerne, henholdsvis i 

forsamlingshuset og på skolen. 

Christina står for at invitationerne til Fastelavnsfesten og Generalforsamlingen 

kommer i  

13.  Evt.  

Mads fjerner juletræet i den kommende weekend.  

 


