REERSLEV STÆRKENDE LANDSBYLAUG
Formand Lene Lyngsie Jensen
Sømosevej 2, Reerslev
Mobil: 20 67 07 81
E-mail: info@reerslev-sterkende.dk

Referat fra GENERALFORSAMLINGEN
TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 18:00 I FORSAMLINGSHUSET

Dagsorden:
1) Valg af dirigent:
Ole Dreyer Wogensen, Flintebjergvej – valgt.
Ole konstaterede at GF var lovligt og rettidigt indkaldt ved annoncering i Tingstedet.
Generalforsamlingen påpeger at klokken 18 er ikke det bedste tidspunkt for at holde
Generalforsamling.
Lene, Formand: Det er svært at finde det optimale tidspunkt, da der er mange at tage hensyn til;
Fritidsaktiviteter, børn, børnepasning, madtider m.m.
Mads Ring: Da han sad som formand passede præsten alle børnene på præstegården, imens de
voksne spiste Brunch (leveret af Bollinis) sammen i Forsamlingshuset når der var
Generalforsamling – det var måske en tradition vi skule tage op igen?
2) Valg af 2 stemmetællere:
Mads Ring Hansen + Klaus
3) Formandens beretning for 2021.
Bilag vedlagt
4) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse for 2021.
Kassereren (Katrine Bering Larsen) fremlagde regnskabet.
Regnskab samt Kassererens beretning er vedlagt.
Ulla Christensen påpegede at man ønskede regnskabet i papir format i fremtiden.
De tre største udgifter i regnskabet blev drøftet:
Bespisning til årsfesten i 2021 (Pølsevogn inkl. drikkelse) – blev betalt af Landsbylauget
og ikke som tidligere hvor der var egenbetaling for tilmeldte til Årsfesten. Herudover var
der gaver til de fratrædende i bestyrelsen og derved løb udgifterne til GF 2021
ekstraordinært op i 8.475, - kr.
Vælgermøde (KV21) – ordstyrer, vi havde en ekstern professionel til at styre slaget gang
mellem politikerne og de engagerede landbyboer. Udgifterne til dette arrangement løb
derfor op i 4.134, - kr.
Juletræstænding og Juletræsfesten udgjorde en udgift på 2.748, - kr.
Indestående er nu 55.295,06 - kr.
Regnskabet godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag.
Et indkomne forslag: Vedtægtsændringer:
Bestyrelsen foreslår at vedtægterne revideres, for at gøre dem mere tidssvarende.
Kristian Thomsen: Jeg kan ikke finde oplægget til de nye vedtægter på hjemmeside, som
der er blevet annonceret på Facebook. Lene, Formand: Materialet bør være på
hjemmesiden, jeg følger op og får det lagt på, hvis det ved en fejl ikke ligger der. Mads
Ring, har set de ligger der.
Thomas, næstformanden, forklarede forskellene.
Der var en dialog omkring ordene bilagskontrollant kontra revisor
a. Thomas: Et nyere ord for bilagskontrollant, er revisor. Derfor er det skiftet ud i
de nye vedtægter.
b. Det skal være en revisor udenfor bestyrelsen
c. Ulla: Ordet bilagskontrollant kan ikke uden videre udskiftes med ordet revisor,
det er 2 forskellige hverv.
d. Jens: Bilagskontrollant, kan fraskrive sig ansvaret, det kan en revisor ikke.
e. Anders: På en Generalforsamling har ordet bilagskontrollant det været brugt,
men det har været historisk.
f. Konklusionen blev, at ordet revisor fjernes og bilagskontrollant bibeholdes.
Thomas, Næstformand: Vi har fjernet Årsfesten i vedtægterne. Vi lover vi skal nok få
holdt nogle fester i løbet af året, om det står i vedtægterne eller ej. En Årsfest mener
denne bestyrelse ikke hører hjemme i vedtægterne.
Klaus: Antal stemmeberettig per husstand har været diskuteret ofte så fint at det nu er
tydeligt at hver husstand har en stemme.
Vedtægtsændringerne godkendt.
6) Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen fastholder det nuværende kontingent 150,- kr. for ét kontingent og én stemme.
7) Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Jvf. de nye vedtægter skal 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) vælges samt to suppleanter (for 1
år):
På valg:
Thomas Radtleff, genvalgt
Jimmie Johansson, genvalgt
Henrik Dahl, genvalgt
Nick Ziegler, genvalgt – 1. suppleant,
Ole Langholm genvalgt – 2. suppleant
Steven Koxlien, modtog ikke genvalg
Ikke på valg:
Lene Lyngsie Jensen
Katrine Bering Larsen
Henriette Penter
Søren Lauge

8) Valg af
2 bilagskontrollanter (Niels Willumsen og Marie Koxlien). Genvalgt
1 bilagskontrollantsuppleant (Aase Borge). Genvalgt
9) Eventuelt
Kirsten Halby: Skal transformerstationen ligge her (Solhøj Fælled), er det besluttet?
Lene, formand: De er gået i gang med feltundersøgelserne så der er stærke indikationer
for det, men endnu ikke kommunikeret noget ud officielt.
Thomas, Næstformand: Spejderlejren i Hedeland kommer til at huse 50.000 mennesker i
sommerperioden 23. -31. juli – 5000 biler om dagen, der skal parkeres i vores område.
Borgmesteren har lovet at hvis Brandhøjgårdsvej bliver lukket at trafikken ikke bliver
ledt ind igennem Tingstedvej som først annonceret. Trafikken bliver ensrettet rundt om
Hedeland i vores område.
i. Anders: Kan man ikke lave parkering forbudt i vores område?
ii. Flere mødedeltagere er enige: Vi skal favne spejderne og se det som et plus at
vores område bliver anset som en perle for så mange mennesker. Det er
Spejdere fra hele verden der kommer til Danmark og skal opleve at bo i
Hedeland.
Bjarne: Har man fundet grunden til at der ikke er så mange børn på skolen mere?
Lene, Formand: Vores skoledistrikt er blevet mindre og det er grunden. Vi er i tæt dialog
med skolebestyrelsen, også for at se om vi kan byde ind med gode idéer eller andet der
kan gavne situationen.
Klaus: Hvad er det med Sankthansaften, skal det holdes et andet sted?
Lene, formand: Vi er blevet bedt om gebyr for at afholde det i Hedeland, desuden er vi
blevet anvist et afsides sted, hvor der ikke er særlig hyggeligt.
Jimmi: Der er et stort arbejde forbundet med at arrangerer Sankt hans, en hel dags
arbejde med at fragte grej og møbler frem og tilbage til Hedeland.
Lene, Formand: Så ja, vi kigger efter alternative løsninger.
Aage: Jeg har været med til at starte denne forening, her har det altid været tradition at
indlede og afslutte Generalforsamlingen med et trut i Brandhornene. Hvor er
Brandhornene henne i dag? Lene, Formand: De er hjemme hos mig, jeg var ikke klar
over, at de skulle medbringes til Generalforsamlingen. Jeg tager dem med til næste år.
Flere har lagt mærke til at træerne på Tingstien er blevet fældet, er der en grund til det?
Flere har talt med Torben (som ejer træerne) og forklaringen er den, at flere af træerne
er syge og kan risikere at vælte i en storm, derfor er konsekvensen nu at de er blevet
fældet.
Bjarne: Er Kosøen ved at blive udstykket? Lene, Formand: Der er blevet ansøgt om at
dræne engen og om lov til udstykning indtil videre er dette er ikke blevet godkendt.
i. Mads: Engen med Kosøen; Kosøen hedder kaldes Kosøen fordi Harry trak sine
køer ned til søen og deraf navnet; Kosøen.
Klaus: Jeg vil gerne stå for at dele foldere ud, hvis der bliver lavet en velkomstfolder af
Landsbylauget til nytilflyttede her i landsbyerne.

32 beboere udover bestyrelsen var mødt op til vores Generalforsamling - vi havde en hyggelig aften hvor
vi nød kaffe og kage imens vi havde en livlig debat og masser af meningsudvekslinger.
YouSee deltog for at give en status på fibernet:
YouSee
Allan fra YouSee deltog på Teams og fortalte om alle de forhindringer der har været ifm. Fibernet
udbuddet til Reerslev. Allan kom ikke med deciderede svar eller løsninger, men fortalte følgende:
Landsbylauget indledte dialogen med TDC/YouSee i 2020 så vi har ventet rigtig længe på dette, og Allan
gør hvad han kan for at støtte os.
Ca. 230 husstande havde kun gamle telefonforbindelse og havde brug for det nye fibernet.
Tidligere TDC er nu delt op i tre selvstændige enheder: Fiberfabrikken, TDC-net og YouSee.
Fiberfabrikken står for designplanen og nedgravningen.
TDC-net står for husopkobling
YouSee står for abonnementer
NordKysten har haft entreprisen på gravearbejdet i hele området
Ved husopkobling er de første 30 m gratis men Allan gav lovning på, at husstande med mere end 30 m
vil få husopkoblingen gratis, normalt betales 995,- kr. per meter ud over de 30 m, hvis YouSee
abonnement vælges.
Med en fibertilslutning fra TDC-net kan du frit vælge den udbyder, du ønsker abonnement hos. Følgende
udbydere: Bolig-net, Dansk-net, fastspeed, Hiper, Jet-net, Kviknet, Max speed, Norlys, Snappii, TDC
Erhverv, Telia og YouSee.
Allan vil sørge for et godt kampagnetilbud fra YouSee udover den gratis husopkoblinger udover de 30
meter. Kampagne vil være tidsbegrænset. Bindingsperioden for et YouSee abonnement vil være 6 mdr.
Der er forskellige størrelser pakker, f.eks. kun tv-pakke.
Spørgsmål fra salen: Skal der graves yderligere?: Ja, i nogen områder fx ved andelsboligerne i Thorsager
skal gravearbejde forventes, da fiberen ikke kan skydes direkte ind, men skal trækkes rundt om
boligerne langs cykelstien.
Landabylauget har valgt at samarbejde med YouSee for at få den bedste mulig løsning for alle, fiberen
ligger ikke med samme afstand fra alle husstande – så det kan blive rigtig billigt for nogen og rigtig dyrt
for andre, hvilket YouSee har den bedste/billigste tilbud til at løse.

Tak for en god aften,
Bestyrelsen

Underskrifter:

3. APRIL 2022
________________________________________
Dirigent Ole Dreyer Wogensen
Dato

________________________________________
Formand Lene Lyngsie Jensen
Dato

4. april 2022
________________________________________
Referant Henriette Penter Dato
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FORMANDSBERETNING
26. august 2021 – 10. marts 2022
Den nye bestyrelse som blev valgt på generalforsamlingen d. 26. august, har arbejdet på og med mange
ting/projekter. Vi har haft travlt som I vil kunne se, men det har været sjovt og meget lærerigt.
Vælgermøde KV21 d. 27. oktober
Første store opgave var at arrangere vælgermødet i forsamlingshuset i forbindelse med kommunevalget
2021. Alt få styr på alle kandidater fra alle opstillede partier i HTK, få annonceret mødet lokalt (nå ud til så
mange som muligt), og få borgerne til at indsende punkter til dagsordenen, var en stor opgave, men det gik
godt. Opbakning til mødet kunne godt have været større (ca. 60 personer mødet op), men Corona har
påvirket alle afholdte arrangementer, desværre.
Der var mange punkter til dagsordenen, så vi fik desværre ikke tid til at diskutere alt. Det er tydeligt at vi
har behov for mere dialog med politikkerne, hvilket bestyrelsen vil arbejde for fremover. Det der fyldte
allermest, var punktet ”Infrastruktur”. Det var tydelig forskellige holdninger blandt partierne til hvor villig
man var til at gøre noget ved de udfordringer, vi som borger i Reerslev og Stærkende, har på daglig basis.
Der var en god dialog og det endte da også med at Landsbylauget blev inviteret til møde på kommunen.
Et andet stort punkt var Reerslev skole. Hvad er fremtidsplanerne for skolen, for den måde skolen får lov til
at bliver ledet i dag, kan man blive meget urolig for skolens eksistensgrundlag. Politikkerne fik klar noget at
tænke over, og vi håber at de ser det som et positivt opråb, da vi har et ønske om at bevare Reerslev Skole.
Hvis børnetallet ikke skal falde, skal Reerslev Skole ordentlig markedsføres med en tydelig vision og
landsbyskoleprofil, således den er et godt og reelt alternativ til Læringshuset, endda med muligheder som
Læringshuset ikke rummer pga. af dennes størrelse, smat Reerslev skoles placering tæt på Hedeland og
Solhøj Fælled som giver helt unikke
muligheder.
Som noget nyt havde bestyrelsen hyret en
ekstern ordstyrer, nemlig journalist Peter
Blæsild, som gjorde det rigtig godt. Han
sørgede for at så mange som muligt kom til
orde både fremmødte borger, men også
politikker.
Nye kandidater til Råd og Nævn
Efter valget skal der også findes nye kandidater til diverse råd og nævn for perioden 2022 – 2025 (begge år
inklusiv). Landsbylaugene i HTK har indstillet følgende personer:
Råd/nævn
Agenda 21
Skovrejsning Solhøj
Fælled
Skovrådet

Kandidat
Eva Haarh (Sengeløse bylaug)
Jeppe Uldall Thomsen (Fløng bylaug)
Nick Ziegler (Reerslev Stærkende

Suppleant
Søren E. Sørensen (Fløng bylaug)
Lene Lyngsie (Reerslev Stærkende Landsbylaug)
Lene Lyngsie (Reerslev Stærkende Landsbylaug)

Nick Ziegler (Reerslev Stærkende

Lene Lyngsie (Reerslev Stærkende Landsbylaug)

Landsbylaug)
Landsbylaug)

Trafiksikkerhedsudvalget Thomas Radtleff (Reerslev Stærkende
Landsbylaug)

Søren E. Sørensen (Fløng bylaug)
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Trafik
Istandsættelse af Tingstedvej
I foråret 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Grundejerforeningerne
og Landsbylauget, gruppen har arbejdet med administrationens oplæg til istandsættelsen af Tingstedvej.
Vi er enige om at vi ikke ønsker at åbne Tingstedvej op med en 2 minus 1 vej uden nogen former for
vejchikaner, ej heller kan vi bakke op om fuldstændig at fjerne fodgængerfeltet ved skolen, samt etablering
af et ”kiss and ride” område foran skolen.
Møde med kommunen
Som resultat af vælgermødet blev Landsbylauget inviteret til møde med, Michael Ziegler, Lars Prier, Jørgen
Lerhard og Lars Koch på rådhuset d. 6. december 2021. Det blev et godt møde, men vi er endnu ikke nået til
enighed, men der er åbnet op for en dialog og der arbejdes på løsningsforslag. På mødet blev Tingstedvej
drøftet samt Brandhøjgårdsvej/Maglehøjgårdsvej, cykelsti langs Maglehøjgårdsvej og overgang fra Reerslev
til Hedeland.
Høringssvar
Der har været to høringssvar til kommunen.
1) Telemasten var virkelig et svært høringssvar, da vi nok alle ønsker bedre dækning, men hvem vil have
en 42 m høj mast i baghaven? Efter at have snakket med alle G/F og A/B foreninger på vores
fællesmøde udfærdigede vi et høringssvar. Beboerne i G/F Thorsager, A/B Søbo og A/B Thorsbo har
selv haft mulighed for at indgive høringssvar. Da opstillingen af telemasten er i overensstemmelse med
reglerne om opsætning af telemaster, blev vores svar mere en henstilling til nogle overvejelser bla. om
det var nødvendigt med 42 m, mon ikke 32 m kunne gøre det?

2) Kommuneplan 2021 var en stor sag. Vi besluttede at kigge på vores eget område med fokus på
følgende:
a. Forlængelsen af Sydvej til Brandhøjgårdsvej og Sejlbjerg Alle
i. Potentielt øget trafikbelastningen på Brandhøjgårdsvej/Maglehøjgårdsvej
ii. Støjværn langs Reerslev for at skærme beboelse, kirken og skolen
iii. Hastighedsregulering, fx opsætning af stærekasser eller andet som kan sikre en
lavere fart på Brandhøjgårdsvej
iv. Sikre krydset ved Stærkendevej
v. Trafiksti langs Maglehøjgårdsvej
b. Etablering af sikker under/overgang til Hedeland fra Reerslev og Stærkende (gangbro,
tunnel eller lign.)
c. Letter adgang til Solhøj Fælled
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d. Ring 5
e. Bevarelse af landsbypræget gennem både byernes indretning
og arkitektur ved by fortætning.
f. Ældrevenlige boliger
g. Bevarelse af Reerslev Skole
Alt hører ikke til i en kommuneplan, men vi tænkte at vores udfordringer ikke kan nævnes for lidt. Hele
høringssvar vil blive offentliggjort i sin fulde længde på kommunens hjemmeside.
Fastelavn
Blev afholdt traditionen tro sammen med forsamlingshuset. Der var god tilslutning til arrangementer, men
vi håber selvfølgelig på endnu flere til næste år, vi kan ikke blive for mange.
Forsamlingshuset var fint pyntet og der var tre tønder til børnene alt efter alder
og så var der en tønde til de voksne. Børn såvel som voksne nød at slå katten af
tønden. Der blev fundet en kattekonge og en kattedronning i alle 4
alderskategorier som fik kroner på samt gaver. Bagefter var der Kaffe/The og
kage/boller til alle og slikposer til børnene. Præmie til bedste udklædning bland
børnene og de voksne. Nogle rigtig gode timer i festligt lag, som vi glæder os til
at gentage til næste år, og håber at ser alle samt nye ansigter i 2023.
Andet
Andre aktivitet har været:
Årligt fællesmøde med alle G/F og A/B i Reerslev og Stærkende
To møder i fællesforum for landsbylaugene i HTK
Møde med Spejderlejren vedr. logistik ved ankomst af spejderne udover deltagelse ved Spejdernes
info-møde på Reerslev skole.
Møde med Borgmesteren samt skole- og institutionsområdet (Michael Ziegler, Kurt Scheelsbeck,
Flemming Ellingsen og Charlotte Markussen) omkring Reerslev Skoles fremtid, 9. marts 2022
Udarbejdelse af oplæg til vedtægtsændringer
Paraplymøde 9. marts 2022
Generalforsamling 2022
Fremtiden
Igangværende aktiviteter:
Fibernet, nedgravning af fiber, forhandling om opkobling af husstandene
Planlægning af møde med Borgmesteren med de øvrige landsbylaug i HTK, 22. marts 2022
Arbejder på skrivelse over ting som skal med på vejbesigtigelse d. 10/6-2022 (deadline for punkter
d. 25/4-2022 kl. 12).
Naturfredningsforeningen afholder sin landsdækkende skraldeindsamling fra d. 28. marts til d. 3.
april. Landsbylauget vil afholde Store Skraldedag søndag d. 27. marts.
Socialarrangement for voksne i foråret med gin/rom smagning samt spisning d. 29. april 2022.
Dialog med Torslunde bylaug omkring Energiø Bornholm
o Kæmpe transformatorstation mellem Reerslev og Torslunde som skal producere strøm fra
to store havvindmølleparker syd for Bornholm ud i det danske elnet, son et led af den
grønne omstilling. Feltundersøgelser for kabelanlæg er varslet påbegyndt.
Planlægning af Skt. Hans
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Kommende aktiviteter:
Årligt fællesmøde med alle G/F og A/B i Reerslev og Stærkende i
efteråret.
Herudover vil der traditionen tro bliver hold juletræstænding og juletræsfest i forsamlingshuset i d.
25. november samt julestue på Reerslev skole d. 26. november 2022.
Vi håber at alle fortsat vil bakke op om Landsbylauget, og vi håber at endnu flere vil melde sig ind, så vi
fortsat kan drive alle vores aktiviteter til glæde for alle i vores landsbyer.

Med venlig hilsen
Lene Lyngsie Jensen
Formand Reerslev Stærkende Landsbylaug.

Nuværende vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

1. Foreningens navn er Reerslev-Stærkende Landsbylaug.

NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
§1.1
Foreningens hjemsted er Høje-Tåstrup Kommune.

2. 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.

FORENINGENS FORMÅL
§2
At arbejde for, at Reerslev-Stærkende bevarer det miljø og den kultur, herunder det serviceniveau,
der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund, herunder:
§2.1 At fortage, formidle og styrke tværgående aktiviteter, samarbejde og synergi i og
mellem foreninger/bestyrelser i Reerslev og Stærkende.
§2.2 At udvirke relationer, samarbejde og aktiviteter i Reerslev og Stærkende herunder
øvrige landsbylaug i Høje-Tåstrup Kommune.
§2.3 At sikre et højt og engagerende informationsniveau – såvel internt i Reerslev og
Stærkende, som eksternt i det omkring liggende samfund samt Høje-Tåstrup kommune.
§2.4 At være aktivt bindeled mellem grundejerforeninger og andelsboligforeninger i Reerslev
og Stærkende, for at sikre informations flow, fælles målsætninger og koordination af
aktiviteter.

§3
At arbejde for at den nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid
udstrækning som muligt, og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil.

§4
At være bindeled mellem Reerslev/Stærkende og Høje-Tåstrup kommune, for at opbygge et godt
samarbejde omkring lokale forhold, såsom infrastruktur, skole og institutioner, plan og miljø mv.
§5
At virke for en synliggørelse og et godt omdømme af Reerslev og Stærkende i forhold til det
omliggende samfund.

3. Som medlemmer kan optages alle, der bor i Reerslev-Stærkende. Derudover kan fraflyttede og
tidligere medlemmer tegne passivt medlemskab dog uden stemmeret og valg til bestyrelsen

MEDLEMSKAB OG UDMELDELSE
§6
Foreningen optager enhver der søger optagelse, under forudsætning af, at ansøger bor i ReerslevStærkende.

§7
Fraflyttede og tidligere medlemmer kan tegne passivt medlemskab dog uden stemmeret og valg til
bestyrelsen.
§8
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens Formand og/eller Kasserer. Medlemskab opnås,
når kontingentet er betalt.
§9
Kontingent opkræves i begyndelsen af det nye kalenderår.
§10
Medlemskabet løber fra 1. april til 31. marts.
§11
Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til kassereren senest d. 31. marts. Restancer pr.
31. oktober medfører automatisk at vedkommende medlem slettes.
§12
Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende medlemsperiode skal fremgå af budgettet,
der forelægges til orientering på den ordinære generalforsamling.

4. Kontingentet fastsættes på den ordinære Generalforsamling. Restance pr. 31.12. medfører
automatisk, at vedkommende medlem slettes.
5. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens likvide formue skal være anbragt i et anerkendt
pengeinstitut. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen
tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån eller køb
og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

REGNSKAB OG REVISION
§13
Regnskabsåret er fra d. 1. januar til 31. december.
Regnskabet for det afsluttende regnskabsår skal forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og være revideret af de to blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.
Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

TEGNINGSRET
§14
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Ved optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

6. Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.
Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i lokalblad eller husstandsomdeles

GENERALFORSAMLING

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 15
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med
angivelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel. Annonceringen kan ske i lokalbladet
”Tingstedet” og på foreningens hjemmesiden, evt. på foreningens profil(er) på de sociale medier.
Alternativt kan indkaldelsen husstandsomdeles eller annonceres i den lokale avis.
Årsregnskab for det afsluttede regnskabsår og budgetforslag for det kommende år vedlægges
indkaldelsen eller offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling på Generalforsamlingen fremsendes til formanden senest 2 uger før
Generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes forelagt Generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før
generalforsamlingen.

I fortsættelse af Generalforsamlingen afholdes ”Reerslev-Stærkende Landsbylaug Årsfest”.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant (blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen).
9. Eventuelt.
§ 16
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt,
såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen som underskrives af dirigenten, referent og
formanden. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Referatet offentliggøres på hjemmesiden.
§ 17
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst
¼ af de pr. 31.10. registrerede medlemmer fremsætter krav herom og fremsender motiveret
dagsorden til formanden.
Bestyrelsen skal foranledige ekstraordinær Generalforsamling afholdt senest 3 uger efter, at
begæring herom er fremsat, og indkaldelsen skal tilgå medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

STEMMERET
§ 18

For at afgive stemme på Generalforsamlingen kræves personligt fremmøde samt gyldigt
medlemskab af Landsbylauget. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.
Stemmeret på Generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet for det afsluttede regnskabsår
er betalt. Hvert medlemskab giver 1 stemme ved personligt fremmøde.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis mindst tre
medlemmer ønsker det.

7. Generalforsamlingen vælger 8 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig valgperiode, således at
halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted, men en samlet funktionsperiode må højst andrage
4 år. Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som ved vakance indtræder i bestyrelsen i den anførte
orden.

BESTYRELSE OG UDVALG
§ 19
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Samt 3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2- årig valgperiode, således at i lige år er der 3 på valg og
ulige år er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.
§ 20
Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som ved vakance indtræder i bestyrelsen i den anførte orden.
§ 21
Bestyrelsen holder møder efter behov evt. som elektroniske møder. Det tilstræbes at afholde
mindst 10 møder årligt.
Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde indenfor 14
dage.
Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal udsendes skriftligt til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen
er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer inklusive formanden eller
næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I
formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Der udarbejdes referat fra
bestyrelsesmøderne.
§ 22
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til valg af formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Konstitutionen sker senest på det første bestyrelsesmøde efter hvert års
Generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle nedsatte udvalg.
Bestyrelsen fastlægger ved udvalgets nedsættelse de opgaver, som udvalget skal løse samt
fastlægger retningslinjer for udvalgets opgaver.
Ligeledes kan bestyrelsen benytte konsulenter og kontaktpersoner efter behov.
8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til valg af formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Konstitutionen sker på det første bestyrelsesmøde efter hvert års Generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan nedsætte udvalg, herunder benytte
konsulenter og kontaktpersoner efter behov.
9. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når
mindst ¼ af de pr. 31.12. registrerede medlemmer fremsætter krav herom og fremsender
motiveret dagsorden til formanden. Bestyrelsen skal foranledige ekstraordinær generalforsamling
afholdt senest 3 uger efter, at begæring herom er fremsat, og indkaldelsen skal tilgå medlemmerne
med mindst 1 uges varsel.
10. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en lovlig
indkaldt generalforsamling.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 23
Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en lovlig
indkaldt generalforsamling.

11. Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på 2 hinanden
følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning anvender foreningens
formue og arkiv efter Generalforsamlingens beslutning herom til formål, som Generalforsamlingen i
samråd med Høje-Taastrup kommune anser for gavnlige for Reerslev-Stærkende landsbyer.

12. Stemmeret på Generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet for det løbende regnskabsår
er betalt. Hver husstand kan max. afgive 2 stemmer ved personligt fremmøde.
Således vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.1994
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.1998
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 09.03.2007
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.2009
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.2016

FORENINGENS OPLØSNING
§ 24
Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende
lovligt indvarslede generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning anvender foreningens formue
og arkiv efter Generalforsamlingens beslutning herom til formål, som Generalforsamlingen i samråd
med Høje-Taastrup kommune anser for gavnlige for Reerslev-Stærkende landsbyer.

Således vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.1994
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.1998
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 09.03.2007
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.2009
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.2016
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 10.03.2022

VEDTÆGTER FOR REERSLEV STÆRKENDE LANDSBYLAUG
NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
§1.1
Foreningens hjemsted er Høje-Tåstrup Kommune.
FORENINGENS FORMÅL
§2
At arbejde for, at Reerslev-Stærkende bevarer det miljø og den kultur, herunder det serviceniveau, der
traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund, herunder:
§2.1 At fortage, formidle og styrke tværgående aktiviteter, samarbejde og synergi i og mellem
foreninger/bestyrelser i Reerslev og Stærkende.
§2.2 At udvirke relationer, samarbejde og aktiviteter i Reerslev og Stærkende herunder øvrige
landsbylaug i Høje-Tåstrup Kommune.
§2.3 At sikre et højt og engagerende informationsniveau – såvel internt i Reerslev og Stærkende, som
eksternt i det omkring liggende samfund samt Høje-Tåstrup kommune.
§2.4 At være aktivt bindeled mellem grundejerforeninger og andelsboligforeninger i Reerslev og
Stærkende, for at sikre informations flow, fælles målsætninger og koordination af aktiviteter.
§3
At arbejde for at den nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid udstrækning som
muligt, og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil.
§4
At være bindeled mellem Reerslev/Stærkende og Høje-Tåstrup kommune, for at opbygge et godt
samarbejde omkring lokale forhold, såsom infrastruktur, skole og institutioner, plan og miljø mv.
§5
At virke for en synliggørelse og et godt omdømme af Reerslev og Stærkende i forhold til det omliggende
samfund.
MEDLEMSKAB OG UDMELDELSE
§6
Foreningen optager enhver der søger optagelse, under forudsætning af, at ansøger bor i ReerslevStærkende.

VEDTÆGTER FOR REERSLEV STÆRKENDE LANDSBYLAUG
§7
Fraflyttede og tidligere medlemmer kan tegne passivt medlemskab dog uden stemmeret og valg til
bestyrelsen.
§8
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens Formand og/eller Kasserer. Medlemskab opnås, når
kontingentet er betalt.
§9
Kontingent opkræves i begyndelsen af det nye kalenderår.
§10
Medlemskabet løber fra 1. april til 31. marts.
§11
Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til kassereren senest d. 31. marts. Restancer pr. 31.
oktober medfører automatisk at vedkommende medlem slettes.
§12
Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende medlemsperiode skal fremgå af budgettet, der
forelægges til orientering på den ordinære generalforsamling.
REGNSKAB
§13
Regnskabsåret er fra d. 1. januar til 31. december.
Regnskabet for det afsluttende regnskabsår skal forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og være kontrolleret af de to blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte
bilagskontrollanter.
Billagskontrollanterne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
TEGNINGSRET
§14
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Ved optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

VEDTÆGTER FOR REERSLEV STÆRKENDE LANDSBYLAUG
GENERALFORSAMLING
§ 15
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med
angivelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel. Annonceringen kan ske i lokalbladet ”Tingstedet” og på
foreningens hjemmesiden, evt. på foreningens profil(er) på de sociale medier. Alternativt kan indkaldelsen
husstandsomdeles eller annonceres i den lokale avis.
Årsregnskab for det afsluttede regnskabsår og budgetforslag for det kommende år vedlægges indkaldelsen
eller offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes forelagt Generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2
uger før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant (blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen).
9. Eventuelt.
§ 16
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant skal altid ske
skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen som underskrives af dirigenten, referent og formanden. I
formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Referatet offentliggøres på hjemmesiden.
§ 17
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst ¼ af de
pr. 31.10. registrerede medlemmer fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden til
formanden.
Bestyrelsen skal foranledige ekstraordinær Generalforsamling afholdt senest 3 uger efter, at begæring
herom er fremsat, og indkaldelsen skal tilgå medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

VEDTÆGTER FOR REERSLEV STÆRKENDE LANDSBYLAUG
STEMMERET
§ 18
Stemmeret på Generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet for det afsluttede regnskabsår er betalt.
Hvert medlemskab giver 1 stemme ved personligt fremmøde. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis mindst tre medlemmer
ønsker det.
BESTYRELSE OG UDVALG
§ 19
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Samt 3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig valgperiode, således at i lige år er der 3 på valg og ulige år er
der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.
§ 20
Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som ved vakance indtræder i bestyrelsen i den anførte orden.
§ 21
Bestyrelsen holder møder efter behov evt. som elektroniske møder. Det tilstræbes at afholde mindst 10
møder årligt.
Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde indenfor 14 dage.
Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal udsendes skriftligt til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.
§ 22
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Konstitutionen sker senest på det første bestyrelsesmøde efter hvert års Generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle nedsatte udvalg. Bestyrelsen
fastlægger ved udvalgets nedsættelse de opgaver, som udvalget skal løse samt fastlægger retningslinjer for
udvalgets opgaver.

VEDTÆGTER FOR REERSLEV STÆRKENDE LANDSBYLAUG

Ligeledes kan bestyrelsen benytte konsulenter og kontaktpersoner efter behov.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 23
Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en lovlig indkaldt
generalforsamling.
FORENINGENS OPLØSNING
§ 24
Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende lovligt
indvarslede generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning anvender foreningens formue og arkiv efter
Generalforsamlingens beslutning herom til formål, som Generalforsamlingen i samråd med Høje-Taastrup
kommune anser for gavnlige for Reerslev-Stærkende landsbyer.

Således vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.1994
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.1998
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 09.03.2007
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.2009
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.2016
Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 10.03.2022

