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REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE  
 
 

Dato: 10. marts 2020 
Deltagere: Formand: Kirsten Halby (KH) 

Næstformand: Mads Ring Hansen (MRH) 
Kasserer: Kristian Riegels Thomsen (KRT) 
Bestyrelsesmedlem: Mette Stribolt (MS) 
Bestyrelsesmedlem Jimmie Johansson (JJ) 
Suppleant: Christina Søe Langholm (CSL) 
Suppleant: Lene Lyngsie (LL) 

Fraværende: Sekretær: Michael Kjeldsen (MK) 
Bestyrelsesmedlem: Birthe Holst Christensen (BHC) 
Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler (NZ) 

Mødeleder: Kirsten Halby 
Referent: Lene Lyngsie 
Sted: Hos Kirsten Halby kl. 19:30 

 
 

 Punkt Beskrivelse 
  1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden er godkendt. 

  2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 
 

Referat er godkendt. 

  3.  Meddelelser fra formanden. 
 

 Vellykket og velgennemførelse af den årlige 
tilbagevendende fastelavnsfest i samarbejde med 
forsamlingshuset. Endnu engang stor opbakning. Der var 
fuldt hus og venteliste. 

 Service på hjertestarteren udført. 
 Landsbylauget er inviteret til fællesmøde med 

borgmesteren sammen med de øvrige landsbylaug i Høje 
Tåstrup Kommune. KH og KRT deltager. 
 

  4.  Meddelelser fra kassereren. 
 

 Regnskabet for det forgangne regnskabsår blev fremlagt 
til orientering. Regnskabet indeholder nu budget for det 
kommende år også til orientering. 
Den største post har været anskaffelse af hjertestarteren 
og etablering af denne på Nørregade 3 i Reerslev. 
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 Dags dato er der 97 som har indbetalt kontingent for 
2020. Sidste år var vi 106 medlemmer. Kassereren tager 
stadigvæk imod kontingenter. Årligt kontingent er 150,- 
kr. 

 Fastelavn gik fint. Indtægt på total 947,38 kr. som deles 
mellem Landsbylauget og Forsamlingshuset. 

  5.  Generalforsamling d. 20. 
marts.  

 MK ønsker ikke genvalg. 
 MS ønsker at fortsætte blot som suppleant 
 Det blev besluttet at gennemføre generalforsamlingen 

ifølge de gældende retningslinjer fra 
sundhedsmyndighederne; 
o MS køber hånd spritgel og vådservietter med sprit. 

KRT kigger efter i Sverige hvis det ikke kan fås i DK. 
o Der bliver en stols mellemrum mellem alle. 
o Info om social adfærd hænges op i 

forsamlingshuset. 
 Der udsendes reminder om generalforsamlingen mandag 

og onsdag i næste uge på Facebook. 
 Bestyrelsen forslår Johan Galster for referent 
 Bestyrelsen forslå Peter Herzberg som dirigent 
 Bestyrelsen mødes fredag d. 20. marts kl. 16 for at dække 

bord mv. 
 KRT sørger for drikkelse, indkøb af rødvin andet haves. 
 Gaver indkøbes: 

o KRT køber gavekort til Michael Michaelsen 
(webmaster), som tak for hjælpen 

o KRT køber aftrædelsesgave til MRH  
o MS køber aftrædelsesgave til MK 

 
  6.  Vejsyn. 
 

Der er udsendt oplysning om vejbesigtigelse i Lokalavisen 
Taastrup.: 
"Teknisk Udvalg vil i år foretage vejbesigtigelse torsdag d. 7. maj 2020. 
Forslag, der ønskes medtaget på årets vejbesigtigelse, vil indledningsvis 
blive behandlet af Trafiksikkerhedsudvalget på Udvalgets møde de 23. 
april 2020. 
Forslagene skal derfor være Driftbyen i hænde senest mandag d. 23. 
marts 2020 kl. 12.00. Forslagene skal sendes til Driftbyen, Lervangen 35 D, 
2630 Taastrup eller pr. mail til driftsby@htk.dk" 
 
 KRT er tovholder ligesom sidste år. Udover de punkter 

som ikke er færdigbehandlet fra vores brev sidste år, vil 
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der i dette års brev lægges stor vægt på trafikken på 
Brandhøjgårdsvej; 
o Øget trafik særlig tungtrafik (primært lastbiler fra 

DSV) 
o For høj hastighed, hastighed ønskes sænket til 60 

km/timen på hele strækningen. 
o Kirken slår revner/går i stykker pga. rystelserne 
o Der opstår hurtigt farlige situationer når 

børneinstitutionerne (Lærken, SFO Viben og Reerslev 
skole) skal krydse vejen for at komme i Hedeland. 

o Dårligt udsyn hvor Stærkendevej krydser 
Brandhøjgårdsvej, farligt kryds for særligt cyklister, og 
det sker jævnligt at biler støder sammen. 

 LL etablerer forbindelse til Fællesbestyrelsen for Reerslev 
Skoles landsbyordning for at høre om de vil støtte op om 
brevet igen i år. 

  7.  evt. 
 

 JJ: Pumpestationen ved Kirken er fjernet. Er 
rensningsarbejdet færdigt. Kunne det være muligt at der 
bliver lavet en artikel i Tingstedet omkring historien bag? 
Forureningen i området pga. det gamle pelsgarveri?  

 JJ: Nogen af lejerne på Thorgård køre virkeligt stærk på 
Tingstedvej. Utrygt og øger IKKE trafiksikkerheden 
gennem byen. 

 JJ: Der har været fest i forsamlingshuset hvor støjgenerne 
har været store.  
o Forsamlingshuset er klar over dette og har taget 

affære. 
 JJ: Vandafledningen på Tingstedvej er meget ringe. Ved 

meget regn er kørebanen oversvømmet og vand ophober 
sig ved bebyggelse. Som en start burde kloakkerne 
efterses og spules. Der burde inkluderes 
forbedringstiltage af vandafledningen når Tingstedvej skal 
renoveres i 2021. 
o Dette medtages i brevet vedr. vejsyn. 

 JJ: Arbejde på at opdatere velkomst folder til nye tilflytter 
burde påbegyndes, der burde ligge noget på vores 
hjemmeside: https://www.reerslev-
sterkende.dk/PDF/Velkomstfolder_2019_20.pdf. 

 MS: Gitte Bylov dagligleder af Lærken er blevet inviteret 
til at holde årets båltale til Skt. Hans, vi afventer svar. 
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