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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 8. februar 2016 

Tid: 18:30 

Tilstede: Helle, Torben, John, Finn, Lene, Anne Birgitte, Sigrid, Kirsten 

Afbud: Nick, Michael 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Der tilføjes punkt om status på bisontur – ellers OK 

3. Godkendelse af 
referat 

OK – sendes til Michael Michaelsen 

4. Meddelelser fra 
formand  

Møder holdes fremadrettet kl. 18:30 – dette revurderes ved det 
konstituerende møde i maj 2016. 
Høje Taastrup Landsbylaug skal have at vide, at de skal sende post til John 
Severin og ikke til Kirsten Halby 
De Landsbylaug der modtager Tingstedet på Landsbylaugets portoregning 
skal have at vide, at de kan læse det online. 
OK fra kommunen med TVO på Nordtoften – forventes opsat inden længe. 
Møde med de andre Landsbylaug den 9. februar – emnet fra Reerslev-
Stærkende Landsbylaug er fortsat lys på cykelstien. 
 

5. Meddelelser fra 
kasserer 

Gennemsigtighed i regnskaberne – Grydelauget ligger som en underafdeling 
af Landsbylauget og det er derfor en del af det samlede regnskab – der skal 
overblik over kontoen til fællesaktiviteter. 
John følger op hos Rie og Michael, der forventes at vide hvor denne konto 
fysisk er. 
Gennemgang af årsregnskab v/ Lene. 
LL har fået et nyt medlem. 

6. Sager til 
drøftelse 
a) Generalforsa

mling – 
hvem gør 
hvad? 
 

 
 
 

 
Anne Birgitte – ikke på valg 
John – ikke på valg 
Sigrid på valg – kan ikke genvælges 
Lene – ikke på valg 
Torben – på valg – kan ikke genvælges 
Finn – ikke på valg 
Helle – modtager ikke valg 
Kirsten – Ikke på valg 
Michael B – Anne Birgitte kontakter Michael omkring opstilling 
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b) Ændring af 
vedtægter 
 
 

c) Henvendelse 
vedr. 
filmlocation 
 

 
 

Nick - ? – modtager han valg? – AB følger op. 
Anne Birgitte laver udkast til opfordring til at blive bestyrelsesmedlemmer. 
Vi skal have snakke tom strukturen i generalforsamlingen – der kommer ikke 
mange en fredag – skal krydres med arrangement til børnene og eventuelt 
frokost. 
 

Aktionsliste Reerslev-Stærkende Landsbylaug 
Generalforsamling 

Opgave Ansvarlig Aktivitet 
Deadli

ne 
Stat
us 

Modtage 
tilmeldinger 

Kirsten og 
John 10. april for tilmeldinger     

Fastlægge priser   

50 kr. for voksne -½ pris 
for børn - Du er 
velkommen til at deltage 
i generalforsamlingen 
alene uden at tilmelde 
spisning     

Tidspunkt for 
afholdelse   

Generalforsamling fra 
18-19 - spisning 19-ca. 
23     

Underholdning   Ingen angivet     

Borddækning Bestyrelsen vi mødes kl. 16     

Oprydning Bestyrelsen Oprydning     

Tingstedet 
Anne 
Birgitte 

Sørger for oplæg og 
fremsendelse af 
materiale til Michael 
Michaelsen     

Blomster til 
bordene 

Kirsten/Hell
e       

Opvask John Spørger Birthe     

Fremviser + PC John 
Spørge Michael 
Michaelsen     

 
 
Vedtaget – sætter disponeringsbeløbet for kasserer til kr. 5000,- i 
forretningsordenen. 
 
 
Vi henviser til lokahistorisk arkiv – men har hørt at det skulle forholde sig 
sådan. Anne Birgitte svarer Bent Willemoes. 
 
 
 
 
 
Vi giver kr. 500 til arrangementet – Anne Birgitte skriver til Johan. 
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d) Henvendelse 
vedr. store 
skraldedag 
 

e) Høring vedr. 
solcelleanlæ
g 

 
 
Landsbylauget har ingen indsigelser – Anne Birgitte skriver til kommunen. 

7. Sager til 
beslutning 
a) Indlæg i 

lokalavisen – 
Lys på 
cykelstien 
 

b) Evaluering af 
fastelavnsarr
angement 

 
 

 
c) Bisonarrang

ement 
 

 
 
Kortfattet skriv som opfølgning på debatindlæg – Anne Birgitte udarbejder. 
 
 
 
 
Ikke så mange som sidst – men det gik godt. Mange flotte heste i 
hesteoptoget. Vi havde styr på ophængningen og forberedelserne og mange 
hjalp til med bordene. – det er svært at finde bedst udklædte, da der er så 
mange gode – og det ikke rart at gøre nogle kede af det. 
Der skal være en flaske rødvin til bedst udklædte voksen. 
 
Mødes ved forsamlingshuset kl. 10 den 8. maj til bussen – ankomst kl. 11:00 
til stedet. Stedet laver mad – kød med 2 slags salater til 80 kr. Bisonpølser til 
børnene for kr. 30. Tur i folden koster kr. 40 pr. voksen. Der kan købes 
drikkevarer og kød fra egen avl- der er børneaktiviteter bl.a. lassokast, 
bue/pil samt halmballer til klatring. 
Bus er gratis for medlemmer – ved ikke-medlemmer er prisen kr. 50,- 
Egenbetaling er kr. 80 for voksne og 30 for børn (?) – pr. pølse.  
Kr. 40 for en tur i vogn for voksne og kr. 20 for børn…. 
  

8. Eventuelt  

 


