
Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2008 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Orientering fra udvalgene. 
3. Endelig planlægning af Skt. Hans Aften. 
4. Eventuelt. 
 
Til stede var: Claus, Jens, Else, René, Michael M., Dan, Ulla, Kirsten, og Michael B. 
 
Else havde bagt nogle dejlige boller, der, som mødet skred frem, blev næsten "udsolgt". 
 
1. 
Referatet blev godkendt. 
Der blev fremsat forslag om et nyt fast første punkt på dagsordenen: "Meddelelser". Dette blev 
vedtaget. 
Der var kommet udspil fra Jesper vedr. vedtægtsændring/tillæg til vedtægterne vedr. revisorer 
(jvf. referat fra generalforsamlingen). Dette blev taget til efterretning og forelægges næste 
generalforsamling. 
 
2. 
Trafikudvalget forelagde følgende: 
A: Buske hæmmer oversigtsforholdene ved udkørsel fra kirken til Brandhøjgårdsvej. 
B: Bumpet på Stærkendevej ved indkørsel til Poul Hansens Vænge mangler færdiggørelse. 
Disse forhold vil Jens viderebringe til kommunen. 
 
C: Oprensning af branddam. Det vides ikke hvem der har vedligeholdelsespligten til denne. 
Dette skal vi have fundet ud af. Claus undersøger om en oprensning kan sponsoreres, evt. mod 
en annonce i Tingstedet til sponsoren. 
D: "Kærlighedsstien" trænger til vedligeholdelse. Da det er de enkelte parceller der har 
vedligeholdelsespligten, har vi ikke mulighed for at bringe dette forhold til kommunen. Jens vil 
dog forhøre sig i kommunen, om den kan pålægge parcellisterne en vedligeholdelse. Evt. kan 
kommunen udføre arbejdet og fakturere det videre til parcellisterne. 
 
3. 
Vi enedes om at det praktiske arbejde skal foregå søndag den 22. juni fra kl. 15.00. Jens udsender 
mail om nærmere detaljer vedr. fremskaffelse af paller, tæpper m.v. 
Græsset på arealet skal klippes snarest. 
Claus sørger for brandspande. 
Heksen fremstilles af ungdomsklubben, alternativt af Else og Kirsten. 
Michael M. har fået printet sange til omdeling. Han sørger ligeledes for prisskilte til øl og vand 
m.v. 
Taler bliver Jan Jensen. 
Ulla oplyste at der var 2 ks. øl og ca. 2 ks. vand og 4 fl. vin "på lager". Hun og Michael M. sørger 
for indkøb af supplerende vin samt slik, chips, plastikglas og affaldsposer. Ulla sørger endvidere 
for proptrækker, oplukker, duge m.v. 
Jens opbevarer "lageret" indtil den 23., idet han kan have det køligt i sin kælder. 
 
 



4. 
Politiet har været på besøg i Reerslev ang. de mange indbrud, og har lovet at patruljere oftere i 
området. Det opfordrer i øvrigt til at man ringer til 114 (sic!) hvis der er akut behov. 
Børnefamilievenlige arrangementer tages op som et dagsordenpunkt på næste møde. 
Der holdes lejlighedsvis ungdomsfester i grusgraven. Det larmer og der udøves hærværk. NCC 
opfordrer til at man i påkommende tilfælde kontakter politiet (114). 
Der er ikke kommet svar fra kommunen på de to indsigelser, der indgivet mod nye lokalplaner. 
Lauget har indgivet indsigelse mod udkørselsforhold fra Solvang. Kommunen har været på 
besigtigelse og erkendt problemet, og vil som følge heraf komme med et udspil. 
Nogle medlemmer har ikke betalt kontingent. Dette tages op som et dagsordenpunkt på næste 
møde, hvor Ulla vil have udarbejdet en liste over de pågældende. 
Erik Juhl, Hedeland, vil evt. holde et foredrag om Hedeland. Kirsten arbejder videre med sagen. 
Kan evt. afholdes i september eller oktober. 
Sommerfest 23. august. Jens kontakter Johannes som er "tovholder". Nærmere info via mail fra 
Jens. 
"Julen står for døren" - ej, det var en joke - men vi skal være forberedt, så den skal på som et 
dagsordenpunkt på næste møde. 
 
Næste møde er 13. august i forsamlingshuset. 
 
I ønskes alle en rigtig god sommer og ferie og alt det der - men de fleste af os ses jo til Skt. Hans. 
 
Dan 
 
 


