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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 8. august 2016 

Tid: 18:30 

Tilstede: John, Finn, Kirsten, Vibeke, Mads, Anne Birgitte, Lene 

Afbud: Michael B., Sigrid, Nick 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendt – ingen yderligere punkter til dagsorden 

3. Godkendelse af 
referat 

 

4. Meddelelser fra 
formand  

Michael B. har meddelt formanden at han har besluttet at stoppe sit 
hverv i Landsbylauget. John kontakter suppleanterne mhp indtrædelse i 
bestyrelsen. 
Høringssvar givet til kommunen omkring huse på den tidligere 
gartnerigrund. Landsbylauget har ingen indsigelser. 
John har afleveret nøglerne til bommene i Hedeland på anmodning af 
Hedeland A/S. Der skal søges godkendelse til Skt Hans hvert år og skal vi 
have adgang til Hedeland via bommene, skal vi forespørge på nøgle i IS 
Hedeland. 

5. Meddelelser fra 
kasserer 

Lene tager en snak med n omkring anvendelse af midler fra 
fælleskontoen (På baggrund af henvendelse fra Johan pr. mail) 
Landsbylauget har modtaget debetkort fra Super Brugsen i Tune til 
indkøb i Brugsen – der er 2 kort – et til formand og et til kasserer. 
Desuden er det vedtaget at Landsbylauget ikke opkøber 
overskudsdrikkevarer fra andre arrangementer, da vi ikke ønsker at ligge 
inde med et lager. 
Vi afventer endeligt regnskab for Skt. Hans – forventer overskud på dette 
arrangement selvom vejret ikke artede sig helt fint. 
Der forventes desuden et over skud på Hedelandsfestivalen på kr. 400,-  

6. Sager til beslutning 
a) Borgermøde 

 
 
 
 
 
 

 
Invitere fælles frokost i forsamlingshuset – efter at have spist i en times 
tid skal møde afholdes på 1½ times borgermøde. Børnene skal i denne 
periode underholdes – men hvordan? 
Forslag om at holde det som aftensmøde og ikke et weekendmøde. Dog 
flere der stemmer for weekendmøde og at indkøbe rugbrød og pålæg så 
man selv kan smørre maden. 
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b) Nordtoften 

Dato fastsættes til den 30. oktober for borgermøde kl. 11:30-14:00 (Lene 
Har forespurgt på reservation af Forsamlingshuset. 
Forespørge på facebook og hjemmesiden omkring tilslutning til dette 
arrangement så vi får en ide om hvor mange der kommer.  
Skal tage højst 3 timer sammenlagt  
Anne Birgitte udarbejder oplæg til facebook og til hjemmesiden omkring 
interesse inden der udarbejdes endeligt materiale. 
 
Der er opført et mindre kolonihavehus-agtig bygning på grunden – 
selvom grunden allerede pt er bygget over tilladelse. Kommunen har 
været forbi at se på det. 
John kontakter kommunen omkring denne tilbygning. 

7. Sager til drøftelse 
a) Evaluering af 

Skt. Hans arr. 

 
Igen i år var der mange deltagende til arrangementet. Det var hyggeligt 
og med god stemning. Det var meget festligt at have 
gymnastikforeningen med og deres arrangementer i forbindelse med 
deres jubilæum – overveje at have lignende arrangement med næste 
gang, da det trækker mange besøgende med sig.  
Næste år skal vi have et skilt hvoraf det fremgår at snobrød er gratis – det 
er der meget tvivl om ved boden og mange spørger om det koster noget. 
Lene skal have skilt retur – det der står hos Anne Birgitte. 
Tilføjet punkt på aktionslisten omkring kontakt til Hedeland I/S omkring 
tilladelse HVERT ÅR 

8. Eventuelt Anmodning på facebook om at der tilføjes et telefonnummer til 
Landsbylauget. Ligeledes er vores Mobilepay nummer angivet i 
Tingstedet som et telefonnummer – er det hensigtsmæssigt? Er det kun 
data eller er der også telefoni på kortet? Og hvem skal i givet fald være 
ansvarlig for at besvare opkald på nummeret. 
Det angives på facebook at Landsbylauget ikke har et træffenummer men 
at man kan kontakte landsbylaugets medlemmer – kontaktinfo fremgår 
af hjemmesiden eller kan læses af Tingstedet. 
Lene giver besked til Rie/Michael omkring forkert dato for 
juletræstænding i Tingstedet…. Dette skal rettes samt angives i næste 
nummer af Tingstedet. (Lene har givet beskeden videre.) 
Den der skal have kage med har også 1 liter mælk med til kaffen. 

 


