
Referat 
Møde i Landsbylauget d. 12. november 2019 

Kl. 19.30 i Forsamlingshuset 

Deltagere: Kristian, Michael, Jimmie, Lene, Kirsten, Birthe, Mads, Mette. 

 

1. Godkendelse af endelig dagsorden. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 

3. Meddelelser fra Formanden. Se punkt 7. 

4. Meddelelser fra kasseren: Vi har haft et godt år. Alle arrangementer har givet 

overskud. 57.000 kr. i kassen. Pengene fra grydelauget står på en separat 

konto/regnskab. Regnskabet blev gennemgået af kasseren og blev godkendt.  

5. Brug af forsamlingshus til ølsmagning. Ansøgeren(Henrik) til ølsmagning til 

foråret, har fået reserveret forsamlingshuset. Landsbylauget vil gerne være 

med. God idé med at slå det sammen med grydelauget. Forslag om at 

grydelauget kunne lægges ind under landsbylauget som et udvalg, med 

tilhørende økonomi, men som er autonome. Grydelauget må i øvrigt gerne 

genopstå. Der tænkes indkaldt til ordinært møde i Januar for at drøfte 

Internet-løsning til Reerslev og omkring oprettelse af forskellige udvalg/ 

frivillige aktiviteter. Lene laver udkast til indkaldelse til høring. Mødet 

afholdes 2 tirsdag i Januar.  

6. Juletræstænding: Hvem-gør-hvad? D. 29/11 kl.14. Mads henter Juletræ og sætter 

det op. Nisseorkester får mad 11 stk og ingen betaling. Flæskesteg og gule 

ærter kl. 18. Tryllekunstner kommer kl. 19. Derefter er der æbleskiver. Slut 

derefter. Slikposer indkøbes af Kristian til 25 børn. Indkøb af drikkevarer 

ligeledes Kristian. Opstilling af borde osv. Fredag kl. 14 mødes de der kan. Der 

ryddes op efterfølgende. Der opfordres til, at det er medlemmer af 



landsbylauget der har fortrinsret til arragementer. D. 30 mødes der til Julestue 

på Skolen kl. 11. 

7. Møde i torsdags omkring alternativer til oliefyr. Mødet blev opfattet som 

mangelfuldt og der var ikke kommet nyt frem. Jordvarme er bedst hvis man 

har plads/jord ellers er det luft til varme. 

8. Internet i Reerslev. v. Michael Kjeldsen: Michael fortalte om hans møde med 

Peter fra Novomatrix om Fiberforbindelse til Reerslev. Michael og Jimmy vil gå 

rundt og indsamle underskrifter om forhåndstilsagn. 

9. Evt. Mette vil gerne tage kontakt med nytilflyttere om at give dem folder 

omkring landsbylauget og indmeldelse. Spejdere 80.000 kommer til Hedeland 

for at holde Jamboree i 2022.  


