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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 12. september 2016 

Tid: 18:30 

Tilstede: Vibeke, Sigrid, Kirsten, Lene, Anne Birgitte 

Afbud: John, Mads, Finn, Nick 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af 
referat 

Godkendt 

4. Meddelelser fra 
formand  

Ikke tilstede 

5. Meddelelser fra 
kasserer 

Der er givet svar til Johan omkring fælleskontoen. 
Der er overskud på Hedelandsfestivalen på kr. 459,- 
Der er overskud på Skt. Hans aften på kr. 2632,09 
Gennemgået kassebeholdningen. 

6. Sager til beslutning 
a) Afholdelse af 

borgermøde – 
stillingtagen og 
planlægning 
 
 
 
 

b) Forlængelse af 
videoovervågning – 
hvem gør hvad? 
 

 
Vi prøver at sende en mail til dem, der var med til fakkeloptog og spørger 
Michael B om vi kan få maillisten til fjernvarmeinteresserede. Alle er 
velkomne ikke kun medlemmer af Landsbylauget. 
Der er kun 17 der har meldt interesse i et borgermøde og 4 der har givet 
udtryk for at de vil deltage. Sigrid følger op på Frands og Michael i 
forhold mailliste til fjernvarme og halprojektet og udarbejder oplæg på 
mail. Sendes til Anne Birgitte, der sender samlet til alle. 
Sætte annoncen på i Tingstedet med hovedpunkter og sidste frist den 9. 
oktober  
 
John ordner det inden den 20. november som er deadline 

 

7. Sager til drøftelse 
a) Alternativ til 

distribution af 
meddelelser fra 
LL (Undgå 
omdeling) 
 
 

 
Vi kan starte et nyhedsbrev, hvor folk kan tilmelde sig pr. mail således at 
de får info om arrangementer m.v. via nyhedsbrev – dem der ikke 
tilmelder sig må læse om arrangementerne i Tingstedet. Sigrid er primus 
motor på at oprette nyhedsbrevet. 
Kun Jul, Fastelavn og Skt. Hans omdeles. 
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b) Juletræstænding 
 

 
c) Julestue 

Invitation gennemgået og tilrettet – Anne Birgitte sender rettelser til 
Michael M. 
HUSK at Landsbylaugets bestyrelse også skal tilmelde sig. 
OK til Tingstedet 

8. Eventuelt Ingen kunne deltage i dialogmødet med Hedeland A/S – ærgeligt, da det 
var en spændende dagsorden 
Det vedtages at møderne starter kl. 19:00 fremadrettet. 

 


