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REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE  
 
 

Dato: 26. oktober 2020 kl. 18:30 
Fremmødet: Formand: Kirsten Halby (KH) 

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

Afbud: Ingen 
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. 1) Indlæg til Tingstedet er afsendt, men information om 

fibernet kom desværre ikke med. 
2) Julestue – aflyst. 
3) Juletræstænding – arrangementet med fælles tænding med 

efterfølgende fællesspisning er aflyst. Men juletræet med 
lys vil traditionen tro blive sat op. 

4) Besøg på Reerslev skole 6. klasse onsdag d. 28. oktober. KH 
har meldt afbud grundet det stigende smittetryk. Det blev 
foreslået at en anden som ikke var lige så udsat kunne 
kontakte Natasja Nielsen som er lærer for 6. klasse. 

5) Søndag d. 25. oktober havde Pernille Rosencrantz Riis og 
Catherina Bianca Bram (begge fra Stærkende) arrangeret et 
lille møde med borgmester Michael Ziegler. De havde 
begge skrev til borgmesteren da han bad folk vise ham 
deres hverdag. Da det rygtedes at borgmesteren ville 
komme, gik KH, KRT og BHC ned og mødtes med Catherina, 
Pernille og borgmesteren. Udover alt det gode ved at bo i 
Stærkende/Reerslev blev trafiksikkerheden drøftet. 

a. Etablering af rundkørsel 
Brandhøjgårdsvej/Stærkendevej 

b. Cykelsti fra Stærkende til rundkørslen ved 
Møllen/Tune 

c. Videreførelse af 2 -1 vej på hele Stærkendevej. 
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  4.  Meddelelser fra kassereren. Det er aftalt at sige ja tak til et tillægsabonnement til ca. 900,- kr. 
årligt. Hjertestarter abonnement vil fremadrettet nu være  
2035,- kr./år, Heraf betaler Menighedsrådet 50%. 
Økonomi: knap 60.000, - kr. Grydelaug: 8.360 kr. 
Medlemsstats: 99 medlemmer.  

  5. Vejsyn LLJ har været i kontakt med Driftschef for kloakforsyningen HTK 
Martin Leander omkring at få kloakkerne i Reerslev spulet, for at 
forbedre afledningen af regnvand særligt på Tingstedvej. 
Hovedkloakkerne i Reerslev blev spulet i uge 43. 
 
LLJ har snakket med Lars Kock Vej- og affaldschef HTK om 
renovering af Tingstedvej (opfølgning på kommunens svar på 
vejsyn 2019). Renovering af Tingstedvej bliver sandsynligvis 
udsat til 2022. Kommunen har pt. 6 andre vejprojekter som 
endnu ikke er blevet fremlagt og endelig godkendt af Teknisk 
Udvalg grundet COVID-19. 
HTK vil kontakte Landsbylauget når det skal besluttes hvordan 
Tingstedvej skal laves (chikaner/vejbump/2 – 1 vej mv). Der ville 
sandsynligvis komme en konsulent med ind over, for at finde den 
bedste løsning.  
Lars Kock opfordrer til at Landsbylauget og Fællesbestyrelsen for 
Reerslev Skoles landsbyordning samarbejder således at der er 
enighed om projektet. LLJ oplyser at de to enheder har 
samarbejdet omkring vejsyn i Reerslev de sidste to. 

  6.  Fibernet. Projektbeskrivelse: 

1. 60% af de husstande i Reerslev by som endnu ikke har 
fibernet indlagt, skal sige ja tak til etablering af fiber 
løsning.  
 

2. 100% af de husstande som har sagt ja tak til etablering af 
fiber løsning, skal sige ja tak til etablering af fiber løsning, 
med et dertilhørende YouSee bredbånds abonnement i 
minimum 6 måneder. 

Tilbuddet vil omhandle etablering af fiber løsning til de huse som 
siger ja til ovenstående. Fiberen vil blive gravet/skudt helt ind til 
hvert hus. Inde i huset vil der blive opsat et KAP stik. Der vil ikke 
være nogen etableringsomkostninger for hverken forening eller 
beboer, hvis den pågældende husstand drager nytte af dette 
tilbud. 

De husstande der ikke tager stilling, vil blive gjort ”tilslutnings 
mulig” De vil så på et senere tidspunkt, kunne bestille fiber til en 
ukendt tilslutnings pris. Det afhænger af en eventuel kampagne, 
på det given tidspunkt. 
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For at få et overblik over hvilke adresser der skal være med i 
projektet, skal en samlet liste laves, fordi ellers får vi ingen dialog 
med TDC Net. 
 
For at indsamle de nødvendige tilkendegivelser, vil der i 
samarbejde med YouSee blive opsat en YouSee web-side hvor 
beboeren kan gå ind og afgive sin interesse. 
 
Grundet dørsalgsloven kan YouSee, ikke udlevere materiale som 
kan omdeles til beboerne. Så hvis der ikke er en stor nok 
tilkendegivelser via YouSee web-siden, må Landsbylauget selv ud 
for at stemme dørklokker. 
 
Når og hvis de nødvendige tilkendegivelser er indsamlet, går 
projektet i gang. Tidsrammen vil forventelig være 8-12 måneder 
fra underskrevet kontrakt til første husstand er på. 
 
JJ vil kontakte YouSee for at få aftalen på plads. 
 

  7.  Event med Dansk Alarm Sikring. Grundet flere indbrud i Stærkende og Reerslev, er der arrangeret 
et event på skolens p-plads med Dansk Alarm Sikring. Som vil 
demonstrere hvad alarmer/kamera/røg mv kan gøre livet svært 
for tyve. Arrangementet afholdes onsdag d. 28. oktober 2020. 
Grundet de nye skærpede COVID-19 restriktioner bliver 
arrangementet udsat til efter nytår, da forsamlingsforbud på 
offentligområde er sænket til 10 pers. 

  8. Fællesmøde med HTK landsbylaug. LLJ og MS deltog i mødet. Ikke meget nyt grundet Corona. Men vi 
håber/forventer at mødes med Borgmesteren vil blive 
gennemført i 2021. Hvad vi skal snakke om, vil blive diskuteret på 
næste fællesmøde. 
Næste møde afholdes i Reerslev forsamlingshus onsdag d. 3. feb. 
2021 kl. 19-21. 
Referat fra mødet er sendt ud til bestyrelsen. 

  9. Halloween Grundet Corona er ”Trick or Treat” aflyst, Landsbylauget kigger 
på Halloween tiltag for 2021. 

  10. Fordeling af ansvarsområder. 1. Plan og miljø 
∼ Lokalplaner (udstykninger) (KH) 
∼ Grundejerforeninger i Reerslev og Stærkende (LLJ) 
∼ Ring 5 syd (LLJ) 
∼ Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled (NZ) 
∼ Årlig vejsyn (KRT/LLJ) 

2. Sociale arrangementer 
∼ Sankt Hans (NZ/KRT) 
∼ Byfest (JJ/MS) 
∼ Juletræstænding/Julemiddag i forsamlingshuset 

(KH/MS/MRH) 
∼ Julestue på Reerslev skole (KH) 
∼ Fastelavn (KH/MS/MRH) 

3. I/S Hedeland (KH/LLJ) 
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4. HTK (KH) 
5. Øvrige landsbylaug i HTK (KH) 
6. Idrætsforeninger, forsamlingshuset og menighedsråd i 

Reerslev og Stærkende (Rie Michaelsen arrangerer årlig 
paraply-møde, når hun frasiger sig opgaven overtager vi) 

7. Tingstedet (KH) 
8. IT ansvarlig 

∼ Facebook (LLJ) 
∼ Hjemmeside (Michael Michaelsen) 

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

10. Opfølgninger fra sidst. 1. Hastighed gennem Reerslev  
a. MRH har snakket med Torben Hatting, han har 

allerede haft kontakt til lejerne på Thorsgaard. 
b. MRH har bestilt fartkontrol hos politiet, og politiet har 

allerede være i Stærkende og Reerslev. 
c. Det er også muligt at låne en fartmålertavle hos 

kommunen, som kan sættes op på Tingstedvej i 
forskellige perioder, som kan gøre bilister 
opmærksom på at de kører for hurtigt. 

11. Evt. Udstykning af arealet nord for Kirken (M. W. Gjøes vej, se billede 
nedenfor) starter op december 2020. Info til borgerne er delt på 
facebook. 
Kurt Scheelsbeck var inviteret til en besigtigelse af udstykningen, 
han var inviteret af bekymrede beboere på M. W. Gjøes vej. KH 
deltog. Man ønskede at se på muligheden for at have en tilkørsel 
via Flintebjergvej i stedet for M. W. Gjøes vej. Udstykningen er 
udlagt i lokalplan 6.17 fra 2009. Lokalplan 6.17, er senere afløst 
af lokalplan 6.17.1. Tidsfrist for indsigelse til lokalplanen er for 
længst overskredet (lokalplanen blev vedtaget tilbage i 2009), 
men fint at bekymringen adresseres og politikkerne stiller op og 
lytter. Lad os se om der sker nogen ændringer. 
 
Forsamlingshuset er bekymret for deres naboer, det gør at 
forsamlingshuset ikke fremstår så pænt, hvilket bliver påpeget af 
brugerne af forsamlingshuset og generelt af borgerne i byen. Vi 
bakker forsamlingshuset op, men lader det være op til dem at 
tage fat i de rigtige kanaler, og få gjort noget ved problemet. 
Forsamlingshuset påtænker at opsætte rækværk i skel til naboen 
for at afskærme, hvilket lyder ganske fornuftigt. 
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