
DAGSORDEN. 
Møde i landsbylauget Tirsdag d. 8. Oktober kl. 19.30 

i Forsamlingshuset. 
Deltagere: Michael, Birthe, Jimmie, Nick, Mads, Mette og Kirsten. 

 
1. Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden er godkendt. 
2. Godkendelse af referater sidste møde. Referat er godkendt.  
3. Meddelelser fra formanden. Juletræstænding. prisen på 110,- kr er godkendt. 

Datoen er den 29 Nov. kl. 17. Der er julestue på Reerslev skole d. 30 nov. fra 
13 til 16 

4. Meddelelser fra kasséren.  
5. Eventuelt.  Der foreslås at der laves en form for intro/hygge/møde for 

nytilflyttere. Evt. lave en folder. Vi vil gerne opfordre til at landsbylauget 
kan blive omdrejningspunkt for at få lokale frivillige aktiviteter og 
“klubber”. Det skal gøres så enkelt som muligt for at få handlefrihed og 
understøtte initiativer. Michael og Jimmie stikker hovederne sammen for 
at lave et udkast til regler. 

 
1.brevet til Hedeland- han kan ikke se at de 2 fakturaer for kørselstilladelser for 2018 er betalt.( 
Men skal vi sende brevet?eller bare acceptere?)  Vi sender ikke brevet.  
 
2.Skal vi efterlyse stillingtagen fra Michael Ziegler til de øvrige punkter ved vejsynet? Vi gemmer 
punkterne til næste vejsynsmøde. Der bliver lavet forhøjet vejbane og chikanerne fjernes. Der 
laves 2+1-vej. Busstoppestedet foran institutioner flyttes.  
  
3.Skal vi droppe Mobile Pay.? 49,kr. om måneden + 75 øre pr .betaling er ret meget for en lille 
forening som vores, eller skal vi lade kasserens mobil klare indbetalingerne? Nej vi dropper ikke 
Mobile Pay. Vi mener Landsbylauget godt kan bære udgifterne.  
  
4. Der er indbetalt 3000 kr. til Tingstedet mod 4000 kr. sidste år, bladet udkommer jo kun 4 gange 
om året mod 6 året før.  
  
   Kommunen, ved klimamedarbejder Morten Høg, har reserveret forsamlingshuset den 7. 
november til møde for oliefyrsejere , temaet er mulighed for udskiftning af oliefyr til anden 
varmekilde f.eks.varmepumpe.der vil bl.a. blive lagt vægt på praktik, teknik, og priser. Det er i 
samarbejde  med os, Landsbylauget, og efter sigende serveres der kaffe og sandwich. Mødet er 
altså d. 7. november kl.17-19.  
 
Internet: Der kommer mere efter møde med John fra internetfirma i morgen onsdag, kommer der 
mere info om fordelene med at eje vores eget Internet-netværk.  
Kageliste klar til næste gang.  (Birthe) 
 
  
 
      Hilsen Michael. 


