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REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE  
 
 

Dato: 08. september 2020 kl. 18:30 
Fremmødte: Formand: Kirsten Halby (KH) 

Næstformand: Mads Ring Hansen (MRH)  
Kasserer: Kristian Riegels Thomsen (KRT) 
Bestyrelsesmedlem: Jimmie Johansson (JJ)  
Bestyrelsesmedlem: Birthe Holst Christensen (BHC) 
Bestyrelsesmedlem: Mette Stribolt (MS)  
Suppleant: Christina Søe Langholm (CSL) 
Suppleant: Lene Lyngsie Jensen (LLJ)  

Fraværende Sekretær: Michael Kjeldsen (MK)  
Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler (NZ) 

Mødeleder: Lene Lyngsie Jensen 
Referent: Lene Lyngsie Jensen 
Sted: Kirkens servicebygning 

 
 

 Punkt Beskrivelse 
  1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

  2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 

Godkendt 

  3.  Meddelelser fra formanden. 
 

Invitation til fællesmøde for de store Landsbylaug i HTK. Tirsdag d. 29. 
september 2020 Fløng. 
KH er inviteret til at besøge 6. klasse på Reerslev skole. For at snakke om 
hvad det vil sige at bo i en landsby, fællesskab og aktiviteter mv. 6. klasse 
vil efterfølgende arbejde på en brochure som kan deles ud eller ligge i 
forsamlingshuset.  

  4.  Meddelelser fra kassereren. 
 

- Grydelaug er nu officielt nedlagt. Kassebeholdning er overgået til 
Landsbylauget, men er hensat således at der er startkapital, hvis 
nogen på et tidspunkt ønsker at genoplive Grydelauget. 

- Nordea, fremadrettet vil det koste 1000,- kr. om året at have 
vores konto i banken. 

- Vi er blevet tilbudt et nyt abonnement til vores hjertestarter, 
som er bedre end det vi har nu, men selvfølgelig også dyrere. 
Der er tilslutning fra Landsbylaugets side om at opgradere 
abonnementet, KRT vil kontakte menighedsrådet for deres 
godkendelse. 

- Medlems status: 99 husstande 
- Økonomi: 56.176, - kr. 

  5.  Generalforsamling  Opfølgning fra sidste møde: 
”Generalforsamlingen (GF) for 2020 lægges sammen med GF i 2021. 
Regnskabet er godkendt af revisor. 
KH vil overveje at lave en skriftlig årsberetning. 

mailto:info@reerslev-sterkende.dk


  

REERSLEV OG STÆRKENDE LANDSBYLAUG 

Formand 
Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 
Mobil: 21 29 50 06 

E-mail: info@reerslev-sterkende.dk 

 

Endeligt vedtaget at Michael Kjeldsen udtræder af bestyrelsen og LLJ 
indtræder som sekretær. 

  6.  Tilskud til legepladsen ved 
Thorsager 
 

Den ikoniske Elefant legepladsen er slidt op og lukket ned. 
Grundejerforeningen for Thorsager er ved at undersøge mulighed for 
etablering af en ny legeplads, som vil kunne fungere som ”byens” 
legeplads. 
Landsbylauget støtter op om projektet. Anbefaler at fonde fx Nykredit, 
Nordea, Mærsk, Tryg mfl. samt HTK ansøges om økonomisk støtte. 
Landsbylauget vil først tage stilling til økonomisk støtte når resultatet af 
fonds ansøgninger forelægger. 

7. Vejsyn 1. Intet nyt fra kommunen. 
2. Stadigvæk problemer med bortledning af regnvand på 

Tingstedvej. 
3. Fortsat nogen som køre med høj hastighed gennem Reerslev. 

a. MRH vil snakke med Torben Hatting for at høre om han 
kan henstille til sine lejer samt deres gæster på 
Thorsgaard om at sænke farten.  

4. LLJ, KH og JJ vil tage skriftlig kontakt til kommunen for at få en 
dialog i gang om trafiksikkerheden på Tingstedvej samt 
Brandhøjgårdsvej. 

5. Beboerne i de nye klimahuse på Flintebjergvej generes 
stadigvæk af lastbiler på P-plads. 

8. Byfest Grundet Corona-restriktioner bliver der ingen byfest for Reerslev 
Stærkende. Landsbylauget vil arbejde videre med ideen og se om det kan 
gennemføres i 2021. 
Forslag til koncept er at etablere et samarbejde med 
skolelandsbyordningen (Lærken, Viben og Skolen), idrætsforeningerne, 
Kirken, ældresagen mv. 

9. Fibernet JJ har fået kontakt til en person hos YouSee og vi har fået tildelt et 
sagsnummer: 04182407 
Fremadrettet plan: 
Afventer YouSee’s tilbud, herefter behandling af tilbud, 
interesseundersøgelse, evt. afholdelse af borgermøde mv. 

10. Julestue 2020 Lars Vesterdal (Leder Viben/klubben) har kontaktet KH omkring 
afholdelse af julestue 2020. 
Grundet Corona skal der overvejes hvordan og hvorledes dette kan 
afholdes. 
Lars har informeret om at der ikke bliver juleteater i år. 

11. Indbrud og Nabohjælp Over sommeren har der været flere indbrud i både Stærkende og 
Reerslev. 
Landsbylauget vil se hvad de kan gøre for at hjælpe i denne situation. Der 
henstilles til at kigge på: https://nabohjaelp.botrygt.dk/  

12. Hjertestarter Hjertestarteren er vel etableret, og flere har været på hjertekursus for ca. 
1. år siden. Men vi har ingen hjerteløbere i Stærkende eller Reerslev.  
Landsbylauget kan igen sætte førstehjælpskursus op gennem 
TRYG/hjerteforeningen, hvis det kan være en støtte til at nogen vil melde 
sig som hjerteløber i vores landsbyer. 
Vi kan skrive en appel ud på Facebook om nogen kunne tænke sig at 
bliver hjerteløber. 

mailto:info@reerslev-sterkende.dk
https://nabohjaelp.botrygt.dk/


  

REERSLEV OG STÆRKENDE LANDSBYLAUG 

Formand 
Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 
Mobil: 21 29 50 06 

E-mail: info@reerslev-sterkende.dk 

 

13. Halloween Halloween er lørdag d. 31. oktober 2020, da Halloween-festen måske ikke 
kan gennemføres på skolen grundet Corona-restriktion, kom der forslag 
om Landsbylauget skulle koordinere ”Trick or Treat” for landsbyernes 
børn. Lave nogle fælles retningslinjer for hvornår og hvordan det kan 
forløbe. Det blev foreslået at Trick og Treat blev mellem kl. 18-20, for at 
både de små og de store kan deltage, samt at alle som vil være med ved 
hvornår de skal være hjemme. 
LLJ kontakter Lars Vesterdal omkring Halloweenfesten på skolen, for at få 
en status. Da Landsbylauget ikke ønsker at ødelægge noget i forhold til 
den årlige Halloween fest på skolen. 
Forslaget tages op på næste bestyrelsesmøde. 

14. Fordeling af ansvarsområder Punktet udskydes endnu en gang til næste møde. Men det aftales at 
punktet kommer på i begyndelsen af dagsordenen. 

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 
∼ Byfest 
∼ 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 

15. Opfølgninger fra sidst. Velkomst brochure: 
 Vi afventer brochuren fra 6. klassen på Reerslev skole, og ser om den 

kan bruges. 
 

16. Evt. Henvendelse fra Marie Rosenvinge Koxlien Thürmer omkring lokaler til 
jævnlig afholdelse af strikke/håndarbejde arrangementer for Stærkende 
og Reerslev borgere. Landsbylauget synes det er en fantastisk ide, og 
foreslår at der tages kontakt til bestyrelsen for forsamlingshuset. 
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Det aftales at LLJ og MS repræsenterer Stærkende Reerslev Landsbylaug 
til fællesmødet for landsbylaug i HTK. 
 
I lokalavisen har der været en artikel omkring historisk bog om 
foreningslivet i HTK. Der opfordres til at bidrage til denne bog.  
 
Næste bestyrelse møde falder i efterårsferie, og det aftales derfor at 
rykke mødet frem til mandag d. 5. oktober kl. 18:30. KH undersøger hvor 
vi kan være. 
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