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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 9. februar 2015 

Tid: 19:45 

Tilstede: John, Kirsten, Sigrid, Torben, Finn 

Afbud: Anne Birgitte, Lars, Michael, Nick 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Sigrid 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Der tilføjes et pkt 7c omkring nabohøring 

3. Godkendelse af referat Godkendt 

4. Meddelelser fra 
formand  

Fakkeloptoget gik godt 
Flot side i dagbladet Roskilde 
Der har været et par kommentarer om faklerne 

5. Meddelelser fra 
kasserer 

Kassereren havde meldt afbud. 

6. Sager til drøftelse: 
a. Generalforsamling 

– hvem gør hvad. 
 
 
 
 

Grydelauget vil gerne lave mad.  
Bordet dækkes dagen før. Torsdag den 9. april kl. 17. 
Opvasken blev drøftet. Bestyrelsen prøver at finde nogen, der kan tage 
opvasken mod betaling. Bestyrelsen skiftes til at stå i baren.  
John holder en mundtlig beretning. 
Formanden laver en liste over hvem, der er på valg, og hvem der ikke 
er på valg. 
Der sættes annonce i tingstedet i april, lægges opslag på Facebook og 
forældreintra, men husstandsomdeles ikke.  

7. Sager til beslutning 
a)   To-do-liste til 

Fastelavnsarrangement 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Evaluering af 
fakkeloptog – 

Kirsten, Torben, Finn, John, Anne Birgitte kommer. 
 
To do liste: 
Der er styr på det hele.   
Kirsten har købt præmier ikke Sigrid. Der er fodbold, sportstaske mv. 
på loftet. 
Torben taler med Johannes vedr. indkøb af drikkevarer og 
ophængning af tønder. Kirsten hjælper John med at kåre bedst 
udklædte. Kirsten har to pakker "båthorn" som også lægges i 
tønderne. Når der kun er et bræt tilbage afsluttes tøndeslagningen af 
hensyn til sikkerheden. Kirsten har kroner. 
 
Fakkeloptoget var en succes, men der skal opfølgning til.  
Sigrid laver udkast til læserbrev til Taastrup Avis.  
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herunder 
opfølgning til 
deltagerne. 

 
 

c) Nabohøring vedr. 
bebyggelsesprocent 
m.v. af Nordtoften 2 - 
Reerslev 

Andre muligheder for synlighed blev drøftet.  
John tager fat i Lars Vesterdal mht. at få børnene til at lave tegninger 
til borgmesteren. 
 
 
Høringen blev drøftet.  
Det blev besluttet at svare: Landsbylauget mener principielt at 
lokalplanen skal overholdes. Landsbylauget har ingen indvendinger 
imod at kvisten overskrider bebyggelsesprocenten. 

d) Eventuelt Sigrid spurgte til det kunstværk Reerslev blev lovet. Der er intet nyt.  
Talere til Sankt Hans blev drøftet, og Ruth Trier blev foreslået.  

 


