
Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2011 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Michael M. og Nick 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Kommende arrangementer 
5. Arrangement i Hedeland/Grusgraven 
6. Laugsmedlemmers valgperiode. Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring vedr. dette. 
7. Eventuelt 
 
Ad 1. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. 
Michael B.C. ønskede et hurtigt møde, da han var sygdomsramt i hjemmet. 
 
Ad 3. 
Michael B.C. havde deltaget i et "paraplymøde" g.d. Officielt referat fra dette udsendes 
senere. Der var 10 deltagere, som repræsenterede landsbyerne bredt. Ebba Hestbæk 
havde deltaget og havde tilbudt, sammen med Michael fra SFO'en at arrangere et 
krybbespil til julearrangementet. Hedelandsfestival og julestue var blevet evalueret, og 
øvrige kommende arrangementet drøftet. Det blev foreslået at økonomidelen i fælles 
arrangementer bliver slået sammen. Inden næste Hedelandsfestival vil et lille udvalg 
sætte sig sammen og diskutere retningslinjerne. Det er vigtigt at sidste års underskud 
ikke bliver gentaget. Det blev understreget at selve musikarrangementet ikke vedrører 
dette underskud. Det handler om boder m.v. 
Der var i bestyrelsen enighed om at det var positivt at slå de to julearrangementer 
sammen. Der havde været et lille overskud sidste år. Der blev nedsat en gruppe til at gå 
videre med julearrangementet og krybbespillet. Michael B.C., Ulla, Kirsten, Else og Karin 
deltager. 
"Kultur på Heden" arrangerer "Hedens Kulturdag" 10. september 2011, hvor man gerne 
ser deltagelse fra Reerslev/Stærkende. Der vil blive forskellige former for "gammel" idræt 
og musik. Der kommer yderligere oplysninger senere. 
Hedelandsfestival er fastsat til den 26. november 2011. 
Det blev foreslået at vores børnekor sammen med Torslundes deltager i "Hedens 
Kulturdag". Karin undersøger muligheden, og Ulla kontakter Ebba Hestbæk. Der blev sat 
et lille spørgsmålstegn ved hvorvidt vi overhovedet har et børnekor længere. 
Ulla forelagde den foreløbige økonomiske situation. Beholdningen ligger på omkring kr. 
19.000. Foreløbigt regnskab udarbejdes til næste møde. Ulla nævnte at det er forbundet 
med en udgift i størrelsesordenen kr. 750,- hvis NemID skal skifte fra en person til en 
anden - hvilket jo skal ske i forbindelse med skifte til en ny kasserer. Vi  aftalte at følge 
op på listen over mulige medlemmer til BetalingsService, og indrapportere til Michael M. 
hvis vi har nogle. 
Caféudvalget ønsker at blive uafhængige af landsbylauget. Vi drøftede kort muligheden, 
og de gener det evt. vil påføre udvalget. Vi opfordrer dem til at møde op den 9. februar til 
"fremtidsdebatten". 
Michael B.C. har deltaget i et Agenda-21 møde i november, hvor han blev medlem af en 
sti-gruppe, som skal stille forslag til sti-føringen kommunerne imellem. Spildevand og 
affaldshåndtering er eksempler på andre emner, som Agenda-21 udvalget beskæftiger 
sig med. 



 
Ad 4. 
Michael M. har lavet udkast til en folder vedr. fastelavnsarrangementet. Efter en del 
drøftelser, blev vi enige om at bytte om på side 2 og 3. Karin sørger for at briefe 
Lokalavisen Høje Taastrup om arrangementet. 
Ren By afholdes igen. I år bliver det 17. april. 
Generalforsamling er fastsat til 29. april. Alle undersøger muligheder for underholdning - 
max. beløb fastsattes til kr. 4.000,-. 
 
Ad 5. 
Punktet videreføres til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 6. 
Bestyrelsen vil stille forslag til generalforsamlingen om, at to gange to-års reglen 
afskaffes. Det betyder at dem som er på valg efter to år, og som efter den nuværende 
regel ikke ville kunne genvælges, herefter kan genvælges. Dette vil i praksis betyde, at 
man kan være medlem af bestyrelsen på ubestemt tid. 
 
Ad 7. 
Aage fremførte at rækværket om branddammen står på et "gyseligt" fundament, og 
foreslog at vi evt. arrangerede en grill-aften hvor deltagerne så kunne male fundamentet. 
Dette kommer på som punkt på næste møde. 
Det blev vedtaget at samtlige fremtidige arrangementer skal med i kommende referater. 
Af hensyn til "fremtidsdebatten" på næste møde, enedes vi om at mødes kl. 19.00. 
 
Mødet sluttet kl. 21.30 
Ref. Dan 
 
Kommende arrangementer: 
 
18. februar: Grydelauget 
  3. april: Ren By 
  6. marts Fastelavnfest 
  9. marts: Bestyrelsesmøde 
13. marts: Bestyrelsesmøde 
29. april: Generalforsamling 
11. maj: Bestyrelsesmøde 
23. juni Sct. Hans aften Lergrav 
20. august Hedelandsfestival 
10. september: "Hedens Kulturdag" 
 
26. november 2011: Julestue 


