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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 14. september 2015 

Tid: 19:30 

Tilstede: - 

Afbud: - 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent John 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

3. Godkendelse af 
referat 

I stedet for John får Anne Birgitte fuldmagt til vores konto og Lene tager 
desuden kontakt til Anne Birgitte om vores mobiltelefon 
til bla. mobilpay. Lene har taget kontakt til Michael Michaelsen om vores 
hjemmeside. John skal tage kontakt til Ulla om at hun skal være 
bilagskonsulent i stedet for Jesper. John tager kontakt til Michael 
Michaelsen, når det er aftalt med Ulla. 
Desuden oplyste Lene at vi ikke får et inco-kort, da man skal handle for 
60.000 kr. for at få et sådan. 
 

4. Meddelelser fra 
formand  

Formanden fortalte at der den 2.sep havde været fælles 
landsbylaugsmøde i Reerslev hvor man drøftede en fælles holdning til 
kommunen. Fælles tema for laugene er "de svage trafikanter i trafikken" 
Man aftalte at hvert laug skulle prioritere et til to punkter, så man ved 
næste fællesmøde kunne lave en overordnet prioriteringsliste. 
Formanden fortalte, at han havde modtaget ny information omkring 
Nordtoften og at dette var sendt til kommunen. Efterfølgende har Lars 
Christensen fra kommunen svaret, at han mener vi skal tage kontakt til 
Jørn fra politiet. 

5. Meddelelser fra 
kasserer 

Lene fortalte at hun nu efter meget besvær regner med at der er styr på 
vores kontoforhold i banken. 
 

6. Sager til beslutning Det blev aftalt, at Kirsten henvender sig til Michael Michaelsen og giver 
de sidste informationer til "Tingstedet" og John kontakter skolen. 
Efterfølgende er skolen blevet kontaktet og de vil spille aktivt med 
d.28/11.Skolen lokaler er bestilt af John. 

7. Sager til drøftelse Hvornår og hvem planlægger tur til Hedeland i foråret? 
Angående tur i Hedeland vil John og Kirsten stå for den overordnet 
planlægning og forventer at det bliver april /maj. 
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Desuden vil Lene gerne arbejde med en Tur, hvor vi skal ned og se 
bisonokser og deres kalve osv. og forventer at det bliver i maj måned. 

8. Eventuelt Torben gjorde opmærksom på at Hedeland i øjeblikket er ved at lave 
overordnet planlægning/forslag til fremtidige aktiviteter i Hedeland. Det 
blev besluttet ,at punktet tages op på næste bestyrelsesmøde( husk at vi 
har rykket det næste møde på grund af efterårsferien) Formanden har 
taget kontakt til Erik Juhl fra Hedeland d.15/9,som fortæller at der 
allertidligst vil være forslag, der skal tages stilling i sensommeren 2016 og 
så vil alle forslagene komme til hørring hos borgerne. 
 
HUSK DER ER GENERALFORSAMLING D.15/4 -2016 
 

 


