
Gør 2010 til et sjovt år i Reerslev og Stærkende 
      
Møde i skolekøkkenet d. 28. januar 2010 kl. 19.00.  
 
Initiativtagere: Michael Blem Clausen, Lars Vesterdal  og Frands Bennetsen.  
 
Fremmødte:    Repræsentant for:  
Gurli Kjep    Husholdningsforening, Ældreklub, Tingstedet, 
   Cafe-udvalg.  

nissemor@cafeer.dk 
 

Ulla Bork   Husholdningsforening  
 
Karin (fru Jensen)  Reerslev Musikforsyning, sponser til Dilettant 
Tlf. 4659 0880  post@frujensen.dk  
 
Bruno Jensen   Reerslev Musikforsyning, Kultur på Heden, 
Tlf. 20296818   bj@brunojensen.dk  
 
Bendt Poulsen   Menighedsrådet 
Tlf. 2244 4989  bendt.poulsen@mail.tele.dk 
 
Jens Midtgaard   Forsamlingshuset  
   jm@miljoe-logistik.dk 
 
Tina Koudal   Skolebestyrelsen 
   tina@koudal.org 
 
Michael Blem Clausen  Landsbylauget 
   micclausen@gmail.com 
 
Frands Bennetsen  Forældreforeningen 
   frands.bennetsen@mail.dk 
 
Mariann Jensen  Formand, Reerslev fritidsklub 

mj@jjkommunikation.dk 
 

Lars Vesterdal  Leder, Reerslev Fritidsklub  
   larsve@htk.dk 
 
Jan Jensen   Reerslev Skytte- og Idrætsforening, formand  
   jj@jjkommunikation.dk 
 
Mikael Bak Jensen  Børnemusikansvarlig  
   Reerslev skole og SFO  
   miba@youmail.dk 
 
Morten Seierøe Pedersen  Forældrebestyrelsen vedr. Band 
   flintebjergvej9@privat.dk 
 
Gitte Pedersen  Medlem af skolebestyrelsen  
   Underviser i RIF  
   Kok  
   guk.pedersen@mail.dk  
 
Michael Michaelsen  Landsbylauget 
   Webmaster,  Landsbylaugets hjemmeside  
   michael.michaelsen@4me2you.dk  
 
Rie Michaelsen   Tingstedet, Forsamlingshuset. 
   rie.michaelsen@4m2you.dk  

 



 
Referat 

 
Information og Samling.  
For at koordinere information og kalender mellem de forskellige 
foreninger til hjemmesiden fremover under samme paraply 
nedsættes et udvalg bestående af Frands, Michael M og Jens M.  

 
Nye tiltag.  
På foranledning af Annelise efterlyser Jens gymnastikinstruktører til småbørn i 
RIF. Det foreslås, at alle networker (efterlyser i bekendtskabskreds o.a.).  
 
Bruno orienterer om, at i Kulturugen i juni har Kultur på Heden fået tilsagn fra 
kommunen om økonomisk støtte til et arrangement i ”2640”, som Ebba Hestbæk 
vil være primus motor i.  
Han oplyser i øvrigt, at Kultur på Heden fra 2 fonde (Tuborg og Nordea) har fået 
et pengebeløb. Derfor kan man i kommunen leje 2 musikanlæg hos Lars Green for 
en billig penge til arrangementer.  
 
Børne- og ungdomsfestival i august (evt. 14 eller 21. august) i amfiteatret.  
Lars og Mikael orienterer om, at det ser ud til at der i år kan afholdes en 
musikfestival. Kommunen klarer logistikken. Der er fri tilmelding fra skoler, 
klubber og SFO’er i kommunen.  
Forslag om at slå sommerfesten og festival sammen??  Der bliver brug for 
praktiske hænder til bl.a. at sælge pølser, bage kager, sælge øl og vand. De 
fremmødte synes det er et godt initiativ.  
Fru Jensen tilbyder at udlåne grill til arrangementet.  
Gurli, Rie, Michael M og Gitte stiller arbejdskraft til rådighed på dagen. Skolen, 
SFO og Klubben er også involveret.  
Mikael forventer besked fra kommunen – deadline ca. 15.3.  
Planlægningsudvalg, som står for at koordinere og arrangere boder og salg i 
forbindelse med ovennævnte festival, og i fald den ikke bliver til noget planlægge 
sommerfest: Gitte, Tina, Michael Blem og Jan Jensen. 
 
Evaluering af julefesten.  
Lars V. orienterer om at de fra klubben overvejende ikke synes at de har lyst til at 
deltage i julestuen, når den holdes i november, da udbyttet slet ikke står mål med 
indsatsen, både arbejdsmæssigt og økonomisk (personalet lønnes ekstra om 
lørdagen).  
Mikael udtaler på skolens vegne, at der er behersket interesse for at bidrage til 
julefesten. 
Landsbylauget har besluttet at gentage forsøget endnu en gang med at afholde 
juletræstændingen en lørdag – d. 27.november 2010. Der var debat om, hvorvidt 
julestuen på skolen skulle være samme dag – ligesom sidste år – eller det skulle 
holdes på en anden dag. Forældreforeningen bakker op om at det bliver samme 
dag og vil deltage. Andre foreninger var mindre begejstrede – ønsker at bevare 
fredagen som juletræstænding, men når landsbylauget havde besluttet at holde 
juletræstændingen en lørdag, ville flertallet holde julestuen på samme dag. 
Det blev besluttet, at julestuen skulle starte senere, og først slutte samtidig med at 
juletræstændingen begynder. 



 
Gitte foreslår at elever fra skolen/sfoen kan underholde med evt. krybbespil – evt. 
dans udover musik med elevbandet– på skolen til julestuen, og ellers juleri som 
sædvanlig. ( Adventskranse – juledekorationer )  
Evt. også salg af hjemmelavede juleting, syltetøj og honning osv.  
 
Lars og Mikael vil give besked til Frands efter personalemøde.  
 
Udvalg:  Michael Blem, Frands, Jens, Gitte og Rie.  
 
 

 Reerslev Musikforsyning  
Bruno fortæller, at RMF har kørt i 2 sæsoner, og at de gerne vil fortsætte – dog med 4 
aftener i stedet for 5.  (Har endnu ikke haft møde med bestyrelsen i Forsamlingshuset, 
fremtiden skal aftales). Mange kunstnere står i kø for at optræde – Desværre er det 
lokale fremmøde ikke særlig stort ved arrangementerne. Der kommer dog publikum 
langvejs fra, så der er rimelig besøgt.  
Bruno efterlyser synspunkter/gode ideer til at trække lokale folk til.  
Gitte nævner, at børnefamilierne kan have vanskeligt ved komme om aftenen. Dog 
nævner hun også, at kom der navne som Rasmus Seebach, Sys Bjerre eller nogle fra 
x-faktor, kunne teenagerne nok fanges. Man kunne også tænke sig, at der var lokale 
optrædende (som opvarmning), der kunne lokke publikum til.  
Bruno understreger, at det ligger ham meget på sinde at støtte lokalsamfundet. 
 
 
Årets kalender gennemgås.  
 
Det aftales, at Lars V  og Gurli sender kalenderen for  hhv. Klubben og 
Husholdningsforeningen til Michael M, så han kan lægge den ind på hjemmesiden. 
 
Desværre ligger RMF – Volume 60  og Landsbylaugets generalforsamling  for tæt – 
hhv. 22.4. og 23.4. – Det må vi undgå til næste år!!  
 
Næste møde for kalenderår 2011blev foreslået i november 2010 – ingen dato aftalt!!!! 
☺ 
……………………………………… 
Til mødet beværtede forældreforeningen med ost, rødvin og div. Tak for det!! (ref.) 

/rm 


