
Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2009 i forsamlingshuset kl. 19.30. 
 
Afbud fra Michael M., Jytte og Kirsten. 
 
 
 
Dagsorden: 
(Pkt. 3-5 blev flyttet frem i enighed på mødet). 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Flytning af Sct. Hans arrangement til søen 
4. Sommerfest 
5. Julearrangement 
6. Orientering fra udvalgene 
7. Eventuelt 
 
Ad 1: 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: 
Flytning af dagsordenpunkter. 
 
Ad 3: 
Vi diskuterede forskellige muligheder: 
Måske skal der være større fokus på vort nuværende arrangement, f.eks. kunne vi lave et 
lille bål til børnene, hvor de kan bage snobrød. Fælles grill, popkorn, lege og underholdning. 
Måske skal arrangementet foregå tættere på Reerslev. 
Vi talte om muligheden af at opsætte en generator, så vi kan få mikrofon og musik til 
arrangementet. 
Men der var ikke stemning for at flytte det til søen - mest fordi det vil give os nogle nye 
oprydnings- og sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Ad 4: 
Michael B.C. fremlagde planerne: 
Elevbandet indvier den nye skolegård. 
HFCK opstiller en cykelcomputer for alle over 10 år. 
Teamgym laver gymnastikopvisning (aflyses i tilfælde af regn). Nick har en aftale om 
afhentning af udstyr. 
Trylleshow v. Tobias kl. 12.30-113.30 + lidt før og efter. Tobias skal hentes på og afleveres 
på Hedehusene Station (han skal have 1.000 kr. for det). 
Kampsportsopvisning v. Johan Galster. 
Fritidsklubben og Ældreklubben står for salg af slushice og slik, samt kaffe- kagebord. 
Linedance. 
Gæt en gris v. Peter Dybkjær - kl. 10-16. 
Fodboldturnering med deltagelse af 160-170 børn + forældre kl. 10-13 (samt seniorfodbold 
helt frem til kl. 17.00). 
5 børn og 15 voksne har meldt deres komme til loppemarkedet. 
Hoppeborg samt øl- og pølsesalg v. Idrætsklubben. 
Vores lokale pizzeriaejer stiller op med en shawarmabod. 
Kildebrønde Plantage leverer frugt og grønt til salg. Ulla og Else afhenter kl. 9.30. 
Skolen og Fritidsklubben stiller borde og bænke op. 
Grillaften i forsamlingshuset kl. 18.00. Grydelauget står for salat og brød. Kenneth sørger for 
grill, og Nick skaffer kul og optænding. Tilmelding til grillaften er rykket til d. 13. august. 



Pædagogerne fra Reerslev skole (og SFO) spiller op til dans efter maden, 2-2,5 time (de 
skal have 5.000 kr. for det). 
Frands er i gang med at lave et program med sponsorer/annoncører - det vil give os et sted 
mellem 2.000 og 3.000 kr. 
Det er aftalt at Idrætsklubben og Forældreforeningen vil dække et evt. underskud for lauget. 
Hvis der derudover bliver tale om et samlet underskud for arrangementet, deles det mellem 
os alle 3. 
Regnskabet ser således ud: Vi har omkostninger for 6.700 kr. I bedste fald indtægter fra 
programmet på 3.000 kr. Indtægter fra standpladser 1.000 - 3.000 kr. Indtægter fra salg af 
drikkevarer til grillaftenen giver forhåbentlig resten. 
Michael B.C. finder ud af hvad der er tilovers i kassen fra sidste år. 
Vi talte om, at nu hvor vi er i gang, bør det blive nemmere næste år. 
Oprydning: Alle rydder op efter sig. Lauget har således oprydningen i forsamlingshuset. 
Idrætsklubben har nogle stativer til affaldssække. 
Bortskaffelse af affald blev drøftet. 
Kenneth og Ulla sørger for at skaffe øl, vand, vin og kaffe. 
Plakater i A3 med program leveres af Dan. 
Vi går i gang med opstilling fredag kl. 13.30 og 18.30. 
Evaluering af sommerfesten på næste møde. 
 
Ad 5: 
Datoen fastsattes til 28. november. 
Nisseorkstestret spiller som sædvanlig op til sang, hvis de bliver bespist med gule ærter. 
Else kontakter Grethe Grøn. 
Juletræet tændes også denne dag - Ulla meddeler dette til Tingstedet. 
Omtale i Tingstedet umiddelbart efter næste møde, hvor vi også tager hele arrangementet 
op som et punkt. 
 
Ad 6: 
Økonomi: Ulla meddeler at 62 husstande har betalt, og der mangler således 32 fra sidste år. 
Kassebeholdningen er på knapt 18.000 kr. 
Agenda 21: Michael B.C. har deltaget i en tur til Vestforbrænding som evt. skal udbygges 
med et ekstra tårn. Der er tale om en udbygning af affaldssorteringsordningen. 
Trafik: Chikanerne på Tingvej: Markeringerne skal gøres mere tydelige. Kan vi evt. 
gennemføre en fartmåling i byen, og evt. en trafiktælling, der kan fortælle os mere om hvem 
det er der bruger Tingvej? Det tager vi som et punkt på næste møde. Det afsluttende 
arbejde efter nedgravning af el er ikke særlig godt udført. Der er nedgravet et stykke kloak 
på den første strækning af Stærkendevej, mod Brandhøjgårdsvej, som heller ikke er særlig 
godt udført. Det aftaltes at vi alle opsamler og indtegner alle de steder vi er utilfredse med, 
på et kort, som vi kan arbejde videre med sammen med kommunen. Kenneth står som 
koordinator. Dette vil vi også tage op som et punkt på næste møde. 
 
Ad 7: 
Ingen ting til dette punkt. 
 
 
 
Mødet sluttet kl. 22.00 
Ref.: Dan 
 


