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REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE  
 
 

Dato: 20. maj 2020 
Deltager: Formand: Kirsten Halby (KH) 

Kasserer: Kristian Riegels Thomsen (KRT) 
Bestyrelsesmedlem: Mette Stribolt (MS) 
Bestyrelsesmedlem: Birthe Holst Christensen (BHC) 
Suppleant: Lene Lyngsie (LL) 

Afbud: Næstformand: Mads Ring Hansen (MRH) 
Sekretær: Michael Kjeldsen (MK)  
Bestyrelsesmedlem: Jimmie Johansson (JJ)  
Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler (NZ) 
Suppleant: Christina Søe Langholm (CSL) 

Mødeleder: Lene Lyngsie 
Referent: Lene Lyngsie 
Sted: Hos Kirsten Halby kl. 9:30. 

 
 

 Punkt Beskrivelse 
  1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

  2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 

Godkendt 

  3.  Meddelelser fra formanden. 
 

1. Mødet med de andre landsbylaug på rådhuset med 
borgmesteren, byrødder og teknisk udvalg blev aflyst pga 
COVID19. 

2. Vejsynet d. 9. maj, også aflyst. Vi var ikke informeret om 
aflysningen før KRT henvendte sig til kommunen. Øvrig info vedr. 
vejsyn se punkt 7. 

3. KRT og KH har været til møde i Roskilde om grusgravningen i 
Vindinge, der har været mange diskussioner om hvilken vej 
gruset skulle transporteres, men det bliver gennem Nymølles 
egen grusgrav med udkørsel ad Hedevej, så vi skulle ikke blive 
generet. 

4. Grusgravningen i “vores egen”grusgrav lakker mod enden, NCC er 
ved at reetablere på hjørnet af Stærkendevej og 
Brandhøjgårdsvej,  

5. Planen er at I/S Hedeland skal overtage NCCs hus på 
Tranemosevej lige overfor Kirken, så de bliver naboer til os. 

6. Pladsen i Lergraven, hvor vores årlige tilbagevendende tradition 
med Skt. Hans afholdes, er for lille til at vi kan overholde 
forsamlingsforbuddet. Hvad gør vi med Skt. Hans i år? Se punkt 6. 

7. KH har lavet et indlæg til Tingstedet hvor “de nye borgere” bydes 
velkommen og der fortælles lidt om de aktiviteter Landsbylauget 
står for bla. Fastelavn og Skt Hans. 
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8. KH har fundet 2 som har lyst til at stille op til bestyrelsen til 
generalforsamlingen. Måske er der en kandidat mere.  

9. Skolen har lagt beslag på både forsamlingshus og Sognegård, så 
indtil videre må vi finde alternativer til hvor bestyrelsesmøderne 
kan afholdelse. 

  4.  Meddelelser fra kassereren. 
 

1. Regnskab 2020 
o Grundet COVID19 har der ikke været meget aktivitet. 

Der er primært kun været håndteret kontingent 
indbetalinger. 

2. Medlemsliste 2020 og 1919 
o Dags dato er der 98 medlemmer, i 2019 var der 106 

medlemmer 
3. Nye krav til MobilePay 

o Trods det stadigvæk bliver mere omfattende at have 
MobilPay, blev det vedtaget at fortsætte med dette, da 
det er den mest brugte betalingsform til vores 
arrangementer. KRT indsender de påkrævede 
oplysninger til MobilPay. 

4. Bænke: KRT har været i kontakt med skovfogeden og har 
foranledige opsætning af to bænke i den nye skov ved 
Stærkendevej, se lilla cirkler som angiver bænkenes placering. 
 

 

 
 

  5.  Generalforsamling  Punktet udskydes til næste møde, da det forventes at ny viden om 
genåbningen på dette tidspunkt vil være offentliggjort. 
 

  6.  Skt. Hans 
 

Endelig beslutning of afholdelse af Skt. Hans tages på næste møde, da nye 
retningslinje for genåbningen burde være offentliggjort 1. juni. 
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1. Alternativ til Skt. Hans i Lergraven kunne være afholdelse på 
Toves mark. NZ tager kontakt til Tove for at høre om det vil 
kunne lade sig gøre. 

 
 7. Vejsyn 

 
KRT har modtaget følgende svar fra HTK: 
Kommunen har modtaget en række henvendelser til årets vejbesigtigelse, der desværre pga 
Coronasituationen må aflyses. Der sendes derfor dette standardbrev til de borgere, der har 
rettet henvendelse til Driftsbyen om årets vejbesigtigelse. 
 
De årlige vejbesigtigelser har været afholdt i årtier, og har vist sig at være en rigtig god 
metode for politikerne i Teknisk Udvalg til at få belyst de problemstillinger, som borgerne 
oplever i trafikken. Det er meget nemmere at mødes på det problematiske sted og se 
forholdene an, end at skulle forholde sig til problemerne i et møderum på rådhuset. 
 
En del af henvendelserne vil kunne håndteres administrativt, uden en egentlig vejbesigtigelse 
og uden politisk involvering. Dem vil vi tage fat på henover foråret og sommeren. En del af 
henvendelserne handler dog om problemstillinger, der kræver besigtigelse af Teknisk Udvalg, 
og de vil derfor ikke kunne løses administrativt. Der er endnu ikke truffet beslutning om, 
hvordan disse problemstillinger håndteres, men vi forventer at kunne meddele nærmere 
herom inden sommerferien. 
 
Venlig hilsen 
 
Kristina Lyck Andreasen 
Trafikingeniør 
 

 
8. Overblik over grundejerforeninger i 
Reerslev og Stærkende inkl. bestyrelse 

BH følger op på grundejerforeninger i Reerslev. 
 
Reerslev: 

∼ Thorsager 
∼ M W Gjøes vej? 
∼ Klimahusene/Flintebjergvej? 
∼ Andre? 

 
KRT mener alle grundejerforeninger er med fra Stærkende. 
 
Stærkende: 

∼ Poul Hansens Vænge 
∼ Dybkærvænget 
∼ Maglehøjtoften 

 
9. Storeskraldedag v Johan Galster Store Skraldedag blev gennemført søndag d. 26. april 2020 trods COVID-

19.  
 
Dagen var velplanlagt. For at overholde samlingsforbuddet var rutekort 
lavet og blev leveret til deltagerne på deres adresse sammen med klare 
plastsække, arbejdeshandsker og børnerefleksvest efter behov. 

Det indsamlede blev afleveret på Thorsager 4. Kæmpeaffald e.lign. som 
ikke kunne slæbes blev afhentet af arrangørerne. 
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I alt deltog 40 personer fra Reerslev og Stærkende! 

På et par timer blev 300 kg affald + det løse blev indsamlet.  

Store Skraldedags konkurrence om Grimmeste, Mærkeligste eller 
Sjoveste Affald:  
 
Lea og Ellas valgplakat vandt for Mærkeligste affald (da det er partiets 
pligt at indsamle plakater efter et valg).  
Maises fugleskræmsel vandt for det grimmeste og sjoveste affald. 
 
Tak til Johan Galster for arrangementet. 
 
Landsbylauget støttede økonomisk arrangementet efter regning (399,85 
kr). 

10. Fordeling af ansvarsområder Fordeling af ansvarsområder udskydes til efter generalforsamlingen, 
således at opgaverne fordeles i den nye bestyrelse. Dog besluttes det at JJ 
er ansvarlig for fibernet området, da han har stor erfaring med dette. 

1. Plan og miljø 
∼ Lokalplaner (udstykninger) 
∼ Grundejerforeninger 
∼ Ring 5 syd 
∼ Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled (NZ) 
∼ Årlig vejsyn 

2. Sociale arrangementer 
∼ Sankt Hans 
∼ Juletræstænding/Julemiddag i forsamlingshuset 
∼ Julestue på Reerslev skole 
∼ Fastelavn 

3. I/S Hedeland 
4. HTK 
5. Øvrige landsbylaug i HTK 
6. Idrætsforeninger, forsamlingshuset og menighedsråd i Reerslev 

og Stærkende 
7. Grundejerforeninger i Reerslev og Stærkende 
8. Tingstedet 
9. IT ansvarlig 

∼ Facebook (LLJ) 
∼ Hjemmeside (Michael Michaelsen) 

10. Fibernet i Reerslev (JJ) 
11. Medlemsudvikling and fastholdelse 
12. Hjertestarter 
13. Andet 
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10. Vedtægtsændringer Opstart på vedtægtsændringer. Således at de er klar til næste års 
generalforsamling. Udsættes til efter generalforsamlingen, når ny 
bestyrelse er dannet. 

11. Fibernet Det er nu muligt at få fibernet i Reerslev. Tingstedvej 24, 26, 28 og 30 har 
fået indlagt fibernet, herudover har de nye klimahuse på Flintebjergvej 
også fibernet. 
TDC NET har ikke helt overblik over tilgængeligheden, derfor skal man ved 
henvendelse henvise til de husstande som allerede har fået indlagt 
fibernet for at dokumentere at TDC NET har fibernet i Reerslev og derfor 
mulighed for at koble flere kunder på.  
  

  12. Opfølgninger fra sidst. 
 

Opfølgning på disse punkter overføres til næste møde da JJ ikke kunne 
deltage på dette møde. 
 
 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: 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. 

 
13. Planlægning af fremtidige 

møder 
a) Dag: Fortsat 2. tirsdag i måneden, dog mødefri i juli. 
b) Tidspunkt: Starter ½ time tidligere for at undgå at det bliver 

alt for sent. Kl. 19:00. 
c) Sted: Aftales fra gang til gang, indtil forsamlingshuset igen er 

ledigt. 
d) Deadline for punkter til dagsordenen: Senest dagen før 

mødet kl. 12:00 
e) Hvornår udsendes dagsorden: senest om formiddag inden 

mødet. 
f) Referat 

a. Hvor gemmes disse: Godkendte referater lægges på 
hjemmesiden 

b. Referaterne cirkuleres også til alle 
bestyrelsesmedlemmerne, således det kan 
godkendes på det først kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
14. Evt. Drive In projekt i Hedeland: 

∼ Drive In Sjælland er i gang med et Drive In projekt i Hedeland ved 
Reerslev. Det involverede område er markeret på billedet 
nedenfor. 

∼ Åbningen er planlagt til d. 29. maj og 14 dage frem indtil videre, 
går det godt vil det nok fortsætte frem til september.  

∼ Der bliver koncerter, comedy og børnearrangementer primært 
fredag og lørdag.  
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∼ P-pladsen ”Udsigten” vil i hele perioden være lukket af. Stien 
langs ”Udsigten” forventes ikke at blive lukket af. 

∼ Koncerterne vil som udgangspunkt være på FM signal i bilerne så 
der ikke er støj og gener for naboer og brugere af Hedeland. 

∼ Arealet kan rumme 1500 biler med 3 meters afstand og 
adgangsveje mellem hver anden række. 

∼ Fugle og dyrelivet burde ikke blive påvirket af arrangementet. 
∼ JJ: har forslået Drive In Sjælland at der tages kontakt til Michael 

fra SFO’en som også var primus motor under Sound of Music, 
hvis der bliver brug for hjælp med dirigering af biler mv. Så 
SFO’en kan tjene lidt ekstra penge til glæde for børnene. 
 

 
 
 
BH og KH tager kontakt til Driv In Sjællande for at få en dialog i gang 
omkring bevarelse af adgang til Hedeland ved udsigtspladsen. 
 
Efter bestyrelsesmødet er der kommet en melding om at projektet er 
aflyst, da Drive In Sjælland ikke længere finder projektet rentabelt efter 
de nye genåbningsplaner. 
 
Danmark Synger Sammen i DR 

∼ Under COVID19 er der lavet et privat initiativ omkring fælles 
sang i Reerslev i Thorsager. 
Danmarks Radio (DR) har været på besøg d. 1. maj og kommer 
igen fredag d. 22. maj kl. 20-21 for at optage til programmet ved 
Elefantlegepladsen på Thorsager. DR er synes det var så godt 
sidste gang. Tak til Johan Galster for initiativet. 
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Skovrejsning for Solhøj Fælled: 

  
 

∼ NZ oplyste KH lige inden mødet at han havde modtaget 
jordfordelingskommissionens afgørelse og at jordfordelingen 
Vesteng 2020 er vedtaget/godkendt, hvor ved at der tilføres 
yderlig jord til projektet. Se lilla cirkler. 

∼ Jorden dyrkes pt af vores lokal økologiske landmand 
v/Hyldagergaard. Jorden bliver dyrket de næste 5 år hvor efter 
den hhv. udlægges til skov og græs. 
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Ring 5 syd 
∼ Byrådsmøde d. 19. maj 2020 
∼ Punkt 6: Bevilling til forundersøgelse af Ring 5 Syd – ØU 

Byrådet har d. 19-09-2017 godkendt, at der gives tilsagn til 
parterne om, at Høje-Taastrup Kommune er indstillet på at 
medvirke og bidrage til forundersøgelse af Ring 5 syd, indenfor 
en ramme på 1,2 mio. kr. som er kommunens medfinansiering af 
udgifterne til undersøgelsen. 
Parterne er nu parat til at indgå aftale om undersøgelsen, 
hvorfor der skal tages stilling til frigivelse af kommunens 
medfinansiering. 
 

∼ Det blev godkendt, dog med modstand fra Enhedslisten og 
Socialdemokratiet. 

 
Thorsager 

∼ Landsbylauget har formidlet kontakt mellem de nye ejere af 
Stendyssegaard (Sarrah Mikkelsen og hendes mand) og 
Thorsager grundejerforening. 

∼ Sarrah og hendes mand er arkitekt og håndværker og har 
arbejdet med etablering af legepladser for firmaet 
https://monstrum.dk/ . Thorsager ønsker at fornye 
”Elefantlegepladsen” og et samarbejde kan måske være muligt. 
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