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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  
 
 

Dato: 09. februar 2021 
Fremmødet: Formand: Kirsten Halby (KH) 

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

Afbud: Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler (NZ)  
Næstformand: Mads Ring Hansen (MRH) 

Mødeleder: Lene Lyngsie Jensen 
Referent: Lene Lyngsie Jensen 
Sted: Online møde via WebEx 

 
 

 Punkt Beskrivelse 
  1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Udskydes til næste møde 
  3.  Meddelelser fra formanden. Ikke meget nyt. 

KH har snakket med Johan Galster om Store Skraldedag i 
Reerslev-Stærkende og nabolag. Afholdes søndag d. 18. april 
2021. 
Johan Galster arrangerer på vegne af Landsbylauget den årlige 
forårsrengøring i lokalområdet. Sidste år var der over 40 
personer som samlede 300 kg affald. Johan laver ruter og står for 
alt det praktiske. Som sædvanlig er der konkurrence for børnene 
om grimmeste og mærkeligste affald. Landsbylauget støtter 
økonomisk, godkendt af KRT. 

  4.  Meddelelser fra kassereren. 96 husstande har pt betalt. 
Økonomi: ca. 70.000, - kr. 

  5.  Fibernet. Intet nyt. JJ vil følge på ved vores kontakt hos YouSee. 
KRT oplyser at CVR nr. kan findes på LL’s hjemmeside. 
CVR nr.: 33211309 

 6.  Fastelavn 
 

Den traditionelle fastelavnsfest er aflyst grundet 
forsamlingsforbud på max. 5 pers. 
LLJ foreslår en udklædningskonkurrence over Facebook, så der 
bare sker lidt for børnene. Godkendes og der aftales at der bliver 
4 kategorier og at der er en første præmie til en max værdie på 
300,- kr. i hver kategori. 
MS foreslår at der gives en slikpose til alle deltagere. 
Tiltag godkendes. 

 7.  Vejsyn samt svar til Birger Madsen 
 

Det årlige vejsyn er sat til d. 4. juni 2021. Indsendelse af skrivelse 
til behandling inden vejsyn plejer at være primo marts. KRT laver 
et udkast og sender ud til øvrige bestyrelse for konstruktiv 
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feedback. 
Birger Madsen har henvendt sig vedrørende renovering af 
Tingstedvej. Han tilbyder sin assistance. LL er meget positiv over 
denne henvendelse og LLJ laver et udkast til svar til Birger 
Madsen, kladden sendes til bestyrelsen for konstruktiv feedback 
inden svaret sendes til Birger. 
JJ udtrykke bekymring omkring den øget tunge trafik vi kan 
forvente når DSV nye terminal er færdig bygget. Den tunge trafik 
er allerede bekymrende. Medtages i skrivelsen til vejsyn 2021. 

 8.  Laugsmøde inkl møde med borgmesteren 
 

Mødet mellem landsbylaugene i HTK og borgmesteren er 
planlagt til torsdag d. 11. marts kl. 16:00. KH og KRT deltager. 
 
Forberedende møde med de øvrige landsbylaug skulle afholdes i 
Reerslev forsamlingshus onsdag d. 3. feb. 2021 kl. 19-21. 
Grundet forsamlingsforbud på max 5 pers. udskydes dette til 
torsdag 4. marts kl. 19 – 21. Hvis forsamlingsforbuddet ikke er 
lempet på dette tidspunkt, vil mødet blive holdt online hvis 
mødet med Borgmesteren ikke flyttes. Hvis mødet med 
borgmesteren flyttes, vil fællesmødet med laugene flyttes 
tilsvarende, i håbe om at vi kan mødes fysisk. 
KH og KRT deltager i det forberedende møde med de øvrige 
landsbylaug. LLJ arrangerer og sørger for opsætning af mødet.  
 

  9. Nyt fra ansvarsområder. 1. Plan og miljø 
∼ Lokalplaner (udstykninger) (KH) 

i. Intet nyt 
∼ Grundejerforeninger i Reerslev og Stærkende (LLJ) 

i. LLJ er i gang med at opdatere liste med 
kontakt oplysninger. 

∼ Ring 5 syd (LLJ) 
i. Intet nyt 

∼ Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled (NZ) 
i. Intet nyt 

∼ Vejsyn (KRT/LLJ) 
i. Se punkt 7. 

2. Sociale arrangementer 
∼ Sankt Hans (NZ/KRT) 

i. Intet nyt 
∼ Byfest (JJ/MS) 

i. Intet nyt 
∼ Juletræstænding/Julemiddag i forsamlingshuset 

(KH/MS/MRH) 
i. Intet nyt 

∼ Julestue på Reerslev skole (KH) 
i. Intet nyt 

∼ Fastelavn (KH/MS/MRH) 
i. Se punkt 6. 

3. I/S Hedeland (KH/LLJ) 
i. Intet nyt 
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4. HTK (KH) 
i. Se punkt 7. 

5. Øvrige landsbylaug i HTK (KH) 
i. Se punkt 7. 

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) 
i. Intet nyt 

8. IT ansvarlig 
∼ Facebook (LLJ) 
∼ Hjemmeside (Michael Michaelsen) 

9. Fibernet i Reerslev (JJ/LLJ) 
i. Se punkt 5. 

10. Medlemsudvikling and fastholdelse (MS/LLJ) 
i. Intet nyt 

11. Hjertestarter (CSL/MRH) 
i. Intet nyt 

10. Opfølgninger fra sidst. NA 
11. Evt. Næste møde er tirsdag d. 9. marts 2021. kl. 18:30, vi håber at vi 

kan mødes fysisk. Form og sted meldes ud af KH når vi kender de 
nye COVID-19 restriktioner efter 1. marts. 
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