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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  
 
 

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

Kasserer: Kristian Riegels Thomsen (KRT) 
Sekretær: Lene Lyngsie Jensen (LLJ) 
Bestyrelsesmedlem: Jimmie Johansson (JJ)  
Bestyrelsesmedlem: Birthe Holst Christensen (BHC) 

Afbud: Næstformand: Mads Ring Hansen (MRH) 
Bestyrelsesmedlem: Mette Stribolt (MS) 
Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler (NZ) 
Suppleant: Christina Søe Langholm (CSL) 

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

 
 

 Punkt Beskrivelse 
  1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
  2. Godkendelse af referat fra de to 
sidste møder. 

Godkendt 

  3.  Meddelelser fra formanden. • KH har haft kontakt med Lars Kock Vej- og affaldschef HTK. 
Der gik rygter om at tung trafik ville blive forbudt på Brandhøjgårdsvej, 
hvilket ikke er tilfælde, det er pt på tale at nedsætte farten til 70 km/t 
hvor der pt er 80 km/t. KH fremførte RSLL ønske om at farten sænkes til 
60 km/t på hele strækningen Brandhøjgårdsvej/Maglehøjgårdsvej. 

• Rygtet omkring fuldstændig nedlæggelse af lastbil p-pladsen på 
Brandhøjgårdsvej er ikke korrekte. 
I forbindelse med udstykningen M.W. Gjøesvej ligger der planer om at 
nedlægge parkeringspladsen ved Brandhøjgårdsvej i sin nuværende 
form og ændre denne til en parkeringslomme – ét spor langs vejen med 
plads til 4 lastbiler. Omlægningen er første skridt i den rigtig retning, 
men det vil ikke ændre på at denne benyttes af lastbiler som ikke 
overholder regler for overnatning og tomgangsregulativerne i DK, flere 
af lastbilerne har ovenikøbet køleaggregatet som løbende starter og 
stopper natten igennem. Dette er til stor gene for alle, men i 
særdeleshed for beboere i de nybyggede huse på Flintebjergvej (G/F 
Reerslev Bakke) og vil blive for kommende beboere på de ny 
udstykkede grunde på M.W. Gjøes vej, som kommer til at ligge lige op 
ad p-pladsen. 

• KRT, KH og LLJ deltog i forberedende møde med de øvrige Landsbylaug 
via Teams mandag d. 8. marts.  
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• Mødet med Borgmesteren er d. 11. marts 2021 kl. 16:00 via Temas 
hvor KRT og KH deltager. 

o Det blev vedtaget at løsningsforslag til Tingstedvej såsom 2 
minus 1 vej ikke skal nævnes på mødet. 

• KH omtaler igen mødet med Kurt Scheelsbeck som var foranledig af 
bekymrede beboer på MW Gjøes Vej vedr. den nye udstykning, også 
beskrevet i referat af 26. oktober 2020 under punkt 11. 

  4.  Meddelelser fra kassereren. • Medlemsliste: 97 betalende husstande 
• Regninger betalt: 

o Tingstedet 
o Falck abonnement Hjertestarter (RSLLs andel på 50%). 

• Regnskab: 75.347,53 kr. 
• Skrivelse til ikke medlemmer: 

KRT har udfærdig en skrivelse som han vil omdele i Stærkende. 
Opbakning til omdeling af skrivelsen, men alle på mødet anbefalede 
at vores arbejde omkring Trafiksikkerhed placeres først og 
fremhæves. Det er et emne som ligger alle borger i vores landsbyer 
på sinde. 

  5.   Fastelavns konkurrence Forløb fint. Vinderne blev: 
1) Alberte 10 år, klædt ud som Pakistansk Prinsesse. (sødeste udklædning) 
2) Johanna 8 år, klædt ud som "Lille mand". (Sjoveste udklædning) 
3)* Bertil 5 år, klædt ud som Ninjago Ninja. (bedste action helt) 
4) Andrea 7 år, klædt ud som uhyggelig pige. (Mest kreative udklædning) 
*Der var ingen actionbilleder fra tøndeslagning, så kategorien blev lavet om 
til Action helt. 
Resultatet er sat på RSLL FB side. Vinderne er kontaktet mht. præmie og 
øvrige deltagere har fået besked om at de får en pose slik som tak for 
deltagelsen. 

  5.  Fibernet. Vores ansøgning er sat på hold indtil Q2 2021. JJ følger op igen. 
JJ vil også kigge på andre muligheder fx gennem Fibia. 

  6.  Udstykning M.W. Gjøes vej RSLL ønsker alle ny beboer som har købt grund på M.W. Gjøes Vej 
velkommen til byen. 
RSLL er opmærksom på at der er nogen beboer på M. W. Gjøes Vej, som 
ønsker vejføringen til de ny grunde ændret. 
RSLL bakker ikke op om en løsning hvor tilkørslen sker via Brandhøjgårdsvej. 
RSLL venter med at gå ind i sagen indtil der kommer en officiel indstilling til at 
lokalplanen for området ønskes ændret. 

  7.  Renovering af Tingstedvej • Emnet blev grundigt diskuteret. 
• Besluttet at LLJ skal være tovholder (projektleder) på området. 
• JJ melder sig til at være en del af arbejdsgruppen. 
• Arbejdsgruppen vil tage kontakt til bla.  G/F’erne i Reerslev, 

Fællesbestyrelsen for Reerslev Skoles Landsbyordning samt øvrige 
borger i Reerslev for at kunne udarbejde en detaljeret 
projektbeskrivelse, som kan bruges i samarbejdet med HTK. 

   8. Vejsyn 2021 Der er vejsyn d. 4. juni 2021 (hvis corona-restriktioner d. 4. juni udelukker 
fysisk møde har HTK reserveret fredag d. 13. august som et alternativt 
tidspunkt.)   
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LLJ har snakket med Lars Kock Vej- og affaldschef HTK om hvornår der er 
deadline for indsendelse af skrivelse vedr. vejsyn. Ingen deadline fastsat pt., 
men Lars sagde at man ikke kunne sende for tidligt ind. 
 
Besluttet at bruge KRTs layout, dog med følgende ændringer: 

1. Fællesbestyrelsen for Reerslev Skoles Landsbyordning krav om 
nævnelse af fodgængerfeltet ved skolen og de generelle trafikale 
problemer omkring institutionerne. 

2. Tydeliggørelse af hvem brevet er sendt udover driftsbyen 
a. LLJs version rundsendes sammen med referat til 

inspiration. 
  9. Nyt fra ansvarsområder. Intet nyt fra ansvarsområderne, ud over dem som allerede er behandlet 

under særskilt punkt i dagordnen. 

1. Plan og miljø 
∼ Lokalplaner (udstykninger) (KH) 
∼ Grundejerforeninger i Reerslev og Stærkende (LLJ) 
∼ Ring 5 syd (LLJ) 
∼ Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled (NZ) 
∼ Vej og Trafik (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) 
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) 

10. Opfølgninger fra sidst. • LLJ har sendt svar til Birger Madsen, med hele bestyrelsen som cc. 
• KH har lavet et telefoninterview med nogle af eleverne, hvor hun har 

fortalt anekdoter fra landsbylivet. Ved ikke om der bliver mere 
samarbejde med 6. klasse. KH ser tiden an. 

11. Evt. • Generalforsamling, 26. august 2021. 
• Næste møde er tirsdag d. 13. april 2021. KH vender tilbage om hvor og 

hvordan mødes afholdes. 
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