
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Landsbylauget den 10.2.2010 
 
 
 
Afbud fra Dan 
 
Den udsendte dagsorden for mødet var der ønske om at udvide med flere punkter. Dette blev 
vedtaget og dagsordenen blev ændret til: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Generalforsamling/dagsorden/information/projekt 

ren by/underholdsningsideer  mm 
5. Hvordan får vi øget medlemstallet? 
6. Hjemmeside/portal 
7. Snerydning 
8. Sangaften i samarbejde med menighedsrådet 
9. Evt. 

 
ad.  1. Referat godkendt med følgende rettelser: 
  
 ad 3 afsnit 2 ”Kommunen vil undersøge om der er tale om 2 og ikke 1 skur” 
         afsnit 6 ”Kenneth orienterer for udvalget (Kenneth, Nick og Michael M)” 
 
ad 2. Ingen meddelelser 
 
ad 3. Orientering om Ren By projektet er i Tingstedet i februar nummeret og vil blive fulgt 

op i april nummeret.  Else og Jytte står for den praktiske gennemførelse af projektet. 
 
 Michael BC orienterede om at der den 28.1. var fællesmøde for alle foreningerne med 

pænt fremmøde. Med hensyn til fælles julearrangement var der forslag fra skolen om 
at man gjorde dagen til en skoledag  og havde de forskellige aktiviteter i forbindelse 
dermed og så gik direkte til juletræstænding og spisning i forsamlingshus. Der var fra 
de øvrige foreninger et ønske om at gå tilbage til ordning med juletræstænding om 
fredagen og juleklip om lørdagen, men det blev vedtaget at fastholde lørdag også i år 
og derefter evaluere. I øvrigt henvises til udmærket referat på hjemmesiden 
www.reerslev.dk ”Paraplymøde 28.1.10”. 

 
 Med hensyn til sommerfesten vil man i år forsøge at konvertere den til en 

musikfestival for hele kommunen i Hedeland den 14. eller 21.8. Klub og SFO skal stå 
for det praktiske med kommunen som garant. De øvrige foreninger kan byde ind med 
f.eks. madboder og lignende. 

 
 Det blev vedtaget at der betales for Tingstedet for hele året. 
 



 
 
 
 
 
 
ad 4. Indbydelse, dagsorden m.v.trykkes og skal omdeles med indlagt girokort. 
 Flere muligheder for underholdning blev drøftet, men mulighederne syntes for 

kostbare. Konklusionen blev, at der skal forsøges med forskellige spil, hvori der kan 
konkurreres. Amerikansk lotteri blev også foreslået. 

 
ad 5. Forslag om at oprette betalingsservice for at fastholde gamle medlemmer, 
 at vise åbenhed og give information til nye beboere, samt være synlige og give 

information når andre foreninger har arrangementer. Eventuelt kunne der udfærdiges 
et spørgeskema til de unge familier.  Nick, Kenneth og Michael BC foretager 
revurdering af den eksisterende folder. 

 
ad 6. Fælles hjemmeside for alle foreninger.  Michael M har fået mandat til at forhandle 

med de øvrige foreninger om den bedste metode. Blot skal det sikres, at hjemmesiden 
bliver holdt fuldt opdateret. 

 
ad 7. Landsbylauget er blevet bekendt med, at der er hustandsomdelt en skrivelse omkring 

snerydning. Skrivelsen er underskrevet Reerslev Laouget og kunne af nogle anses for 
en meddelelse fra Landsbylauget. Derfor skal den dementeres på hjemmeside og i 
Tingstedet. Snerydningen har ikke været optimal og derfor skal der rettes henvendelse 
til teknisk forvaltning i kommunen og specielt gøres opmærksom på snerydning  

 ved chikanerne, så cyklisterne kan køre sikkert igennem. 
 
ad 8. Menighedsrådet holder viseaften i Forsamlingshuset den 24.2. Landsbylauget har en 

aftale om at stå for det praktiske arrangement mod at kunne sælge kaffe/kage og 
 øl/vand. 
 
Evt. Der ønskes en afklaring omkring mulighed for fælles antenne. 
 
 Hæk omkring genforeningsstenen er alt for høj og der er modtaget klage.Teknisk 

forvaltning kontaktes med anmodning om at klippe hækken. 
 
Møde slut kl. 22.40 
referent  Ulla 
   


