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DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE  
 
 

Dato: 09. Juni 2020 kl. 19:00 
Deltager: Formand: Kirsten Halby (KH) 

Kasserer: Kristian Riegels Thomsen (KRT) 
Bestyrelsesmedlem: Jimmie Johansson (JJ)  
Bestyrelsesmedlem: Birthe Holst Christensen (BHC) 
Suppleant: Christina Søe Langholm (CSL) 
Suppleant: Lene Lyngsie Jensen (LLJ) 

Afbud: Næstformand: Mads Ring Hansen (MRH)  
Sekretær: Michael Kjeldsen (MK)  
Bestyrelsesmedlem: Mette Stribolt (MS)  
Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler (NZ) 

Mødeleder: Lene Lyngsie Jensen 
Referent: Lene Lyngsie Jensen 
Sted: Birthes udestue 

 
 

 Punkt Beskrivelse 
  1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsordenen er godkendt 

  2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 

Referatet er godkendt 

  3.  Meddelelser fra formanden. 
 

KH er inviteret af grundejerforeningen for klimahusene til at introducere 
Landsbylauget (LL) til deres generalforsamling d. 10. juni 2020 kl. 19. LLJ 
tager med. 

  4.  Meddelelser fra kassereren. 
 

Intet nyt siden sidst 

  5.  Generalforsamling  Generalforsamlingen (GF) for 2020 lægges sammen med GF i 2021. 
På næste bestyrelsesmøde aftales det endeligt hvordan regnskabet skal 
håndteres. Skal det til bilagskontrollanterne nu så det kan henlægges til 
GF 2021. Samt om KH skal lave en skriftlig beretning således at de fleste 
formalia er på plads. 
Bestyrelsen besluttede grundet udsættelsen af GF at imødekomme 
sekretær og næstformandens ønske om at træde ud af bestyrelsen.  
MK som er sekretæren har længe ønsket at trække sig og dette ønske 
imødekommes og suppleant (LLJ) træder ind i hans sted. 
MRH som er næstformand har siddet 4 år i bestyrelsen og ville derfor ikke 
være valgbar til bestyrelsen (jf. vedtægterne) kun som suppleant. MRH 
ønsker at trække sig helt for at træde til i forsamlingshuset i stedet, 
derfor træder suppleant (CSL) ind i hans sted. 
Til GF i 2021 vil nye kandidater bliver opstillet til bestyrelsen og der vil 
være et helt normalt valg jvf. vedtægterne. 
KH informerer MK og MRH 
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  6.  Skt. Hans 
 

Aflyses. LLJ laver opslag på FB og til HS 
LL overvejer byfest i sensommeren i stedet for. 
 

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

Reerslev: 
∼ Thorsager 
∼ M W Gjøes vej/Tingstedvej. 
∼ Klimahusene/Flintebjergvej 
∼ Stendyssevej 
∼ Stenstenen 

 
Stærkende: 

∼ Poul Hansens Vænge 
∼ Dybkærvænget 
∼ Maglehøjtoften 
∼ Andre? 

8. Fordeling af ansvarsområder 
(afventer ny bestyrelse) 

1. Plan og miljø 
∼ Lokalplaner (udstykninger) 
∼ Grundejerforeninger i Reerslev og Stærkende 
∼ 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. Tingstedet (KH) 
8. IT ansvarlig 

∼ Facebook (LLJ) 
∼ Hjemmeside (Michael Michaelsen) 

9. Fibernet i Reerslev (JJ) 
10. Medlemsudvikling and fastholdelse 
11. Hjertestarter (CSL) 
12. Andet 

9. Vedtægtsændringer Påbegyndte 
10. Tingstedvej 23 Endelig sker der lidt og det gamle gule hus er nu væk. Historien bag huset 

kunne måske skrives ned og komme i Tingstedet således at huset 
historiske betydning bevares. 
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11. Ring 5 Syd Johan Galster har to gang efterlyst Landsbylaugets holdning til ”Ring 5 
Syd” på Facebook. 
 
Vi har sendt følgende svar til ham offentligt på Facebook: 
 
Ifølge Reerslev Stærkende Landsbylaug vedtægter er vores formål: 
”Foreningen har til formål at arbejde for, at Reerslev-Stærkende bevarer det miljø og 
den kultur, herunder det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et 
landsbysamfund. I tilslutning til denne målsætning skal det tillige tilstræbes, at den 
nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid udstrækning 
som muligt, og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil.” 
Men kan godt argumentere at ”Ring 5 Syd” er omfattet af dette formål, men 
Landsbylauget er ikke et politisk organ og vi har derfor ikke en politisk agenda. Vi 
prøver at varetage alle borgers interesser og vi agerer derfor mere som mediator i 
mange forskellige situation. Specifik i relation til "Ring 5 Syd" har Landsbylauget 
valgt at gå ind i sagen som en slags facilitator bla. ved at afholde borgermøde 
omkring Ring 5 Syd hvor både modstandere og tilhængere af Ring 5 syd var 
repræsenteret. Det var et godt møde som gav borgerne i landsbyerne mulighed for 
at stille spørgsmål til både modstandere som politikere. Der var stor tilslutning til 
borgermødet, og borgerne havde stor mulighed for at udtrykke deres mening på 
dette møde, hvilket de også gjorde. Landsbylaget har efterfølgende modtaget flere 
henvendelser fra borgere som har udtrykt deres mening både for og imod Ring 5 
Syd. 
I bestyrelsen er der repræsentanter fra både den ene og den anden side og 
repræsenterer derfor nok meget godt den generelle holdning blandt borgerne i 
Reerslev og Stærkende til Ring 5 Syd. 
Landsbylauget vil meget gerne hjælpe borgerne med informationer og afholdelse af 
borgermøder mv. Alle er derfor velkomne til at henvende sig til Landsbylauget hvis vi 
kan være behjælpelig med noget. 
 
Johan har svaret følgende til vores svar: 
Reerslev og Stærkende Landsbylaug tak for svaret. Landsbylauget har altså ikke 
taget stilling den naturmæssige påvirkning af lokalområdet. 
 
LL har ikke kommenteret yderligere da vi mener at vores svar er fuldt 
dækkende. 
 

12. Opfølgninger fra sidst.  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. Evt. N/A 
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