
Referat d. 5. Feb 2019 
 

Møde i Landsbylauget d. 5. Februar 2019 

Kl. 17.30 I den gamle præstegård  

Michael, Christina, Kristian, Birthe, Kirsten, Mads,  

1. Godkendelse af endelig dagsorden. Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 

3. Meddelelser fra Formanden. Der mangler referat på hjemmesiden (sekretæren 

sender til michael m.)  

Der bedes svaret på henvendelser/mail/beskeder fra Formanden og andre i 

bestyrelsen. 

4. Meddelelser fra kassereren: Kristian venter på af kunne overtage fra Lene 

Johnson. 

5. Status på Hjertestarter. Er kommet og står hos Mads . Formanden har haft kontakt med 

hjerteforening ang kursus. Det er gratis med op til 4 mds. Ventetid på 

hjertestarterkursus. Der reserveres plads til 30 personer på 2 forskellige datoer så flere 

har mulighed for at vælge dage. 

6. Ønsker til borgmesteren.  

7. Ring 5. Formanden har haft kontakt med kontakt fra Thorslunde. Der tages kontakt til 

Vindinge for at høre deres holdning. 

8. Fastelavnsfest To-do list. Mads mangler en To-Do-liste (indkøb). Der er styr på boller og 

gaver. Deltagelse kr. 30,- kr.  

9. Generalforsamling. D.8.marts Nye plakater til Generalfors. (Bøje) Jesper spørges igen 

om han vil være dirigent. Der mangler regnskab, som er færdiggjort. Der købes gavekort 

ind til m.m. Vi mødes kl. 16.00 for at gøre klar til borddækning mm.  

10. Paraplymøde d. 8. Januar, noget nyt? Omdelt referat fra møde i Paraplyen.  



11. Internet i Reerslev. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen 

Der kommet højhastighedsinternet til Reerslev, med hastigheder på op til 

300/300 Mbit-forbindelse.  

12. Legeplads. Intet nyt om legeplads.Vi ønsker kommunalt betalt legeplads på 

ledig grund overfor Tove ved kanten til Stærkende. Men der er stadig problemer 

med oversigt og hastighed i Stærkende-krydset. 

13.  Evt. Mads er blevet kontaktet af “Broderlandet”, som ønsker hjælp til at 

informere om arrangementet, Mads har henvist dem til at annoncere i 

TIngstedet.   

Vi skal begynde at tænke over hvem vi kunne tænke os at have som Båltaler til 

Sankt hans i år.  

  

 
 


