
Referat af bestyrelsesmødet 12. november 2008 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Claus og Michael M. 
 
Alle øvrige fremmødte. 
 
Michael B. C. havde en dejlig drømmekage med. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Meddelelser. 
3. Orientering fra udvalgene. 
4. Dato for generalforsamling. 
5. Abonnement til DONG i Gadekæret. 
6. Sommerfest 2009. 
7. Eventuelt. 
 
Ad 1: 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: 
Der var fremsat forslag til ændring af dagsordenen som følger: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Meddelelser. 
3. Orientering fra udvalgene. 
4. Dato for generalforsamling. 
5. Abonnement til DONG i Gadekæret. 
6. Forberedelse til juletræstænding og julestue 
7. Sommerfest 2009. 
8. Eventuelt. 
 
Ændringen blev vedtaget enstemmigt. 
 
Ad 3: 
Aktivitetsudvalget: Hedelandsaften med Erik Juhl og vinsmagning blev en rigtig god aften, selv om der var 
underskud på arrangementet. Det blev drøftet om vi også i fremtiden skal invitere gæster "udefra" (f.eks. 
"Trekanten") til sådanne arrangementer, og vi enedes om at det skal vi. 
Trafikudvalget: Udkørsel fra kirken til Brandhøjgårdvej ordnes i øjeblikket. Byport ved Reerslev Nord er på vej. 
Færdiggørelse af bumpet på Stærkendevej (ved indkørsel til Poul Hansens Vænge) mangler stadig. Reflekser 
på chikaner på Tingstedvej ødelægges - og disse mangler endvidere stadig ovenlys. 
Agenda 21 udvalget: Arbejder på stisystemer mellem kommunerne. Forslag er fremsendt til kommunen med 
ansøgning om yderligere midler. Der ønskes f.eks. sti fra Tune til Køge. En sti fra Reerslev Nord til Hedeland er 
under planlægning. 
Skovrejsningsudvalget: Skov- og Naturstyrelsen har købt 90 ha landbrugsjord, som man nu vil søge mageskiftet 
med de berørte skovejere - så det ser meget godt ud på det plan. 
 
Ad 4: 
Beslutningen fra sidst blev vedtaget, så næste generalforsamling er 17. april 2009 kl. 18.00 i forsamlingshuset. 
 
Ad 5: 
Det blev drøftet hvorvidt lauget eller kommunen ejer stikledningen. Jens kontakter kommunen med henblik på 
afmelding. Ulla afmelder til DONG. 
 



Ad 6: 
Kirsten kontakter Grethe Grøn og de sørger i fællesskab for sange til juletræstændingen. 
Løbesedler med indkaldelse til de to arrangementer var produceret og de blev fordelt, til omdeling i weekenden 
15.-16. november. 
Jens henter juletræsfoden hos Gorm. Træet fældes torsdag den 27. november og stilles op samme aften og 
pyntes med lys. (Jens, Michael B.C. og Dan). 
 
28. november: 
Ulla samler et hold af de "gamle garvede" til indkøb/produktion af gløgg/kaffe/æbleskiver/slikposer/servietter m.v. 
Jens står for øl/vand/vin og snaps. 
Grethe Grøn står for gule ærter. 
Anne Lise (Dan) står for flæskesteg og sovs hertil. 
Jytte og Åge samt René står for kartofler, rødkål, asier og gelé. 
Dan står for prisskilte, som vi aftalte til: Øl 15 kr., Vand 10 kr., Vin (1 fl.) 80 kr., og snaps 15 kr. pr. 3 cl. 
 
29. november: 
Jens koordinerer, i øvrigt i hht. den omdelte løbeseddel. Beholdning af lys og bånd blev gennemgået. Else 
sørger for at supplere disse ting. Der afholdes et koordineringsmøde fredag 28-11-08 kl. 13. Lørdag 29-11-08 
mødes de involverede kl. 9.00 på skolen. 
 
Ad 7: 
Michael B.C. indvilgede i at stå som koordinator fra laugets side, og vil indkalde de berørte foreninger til 
indledende snak og planlægning. 
 
Ad 8: 
Det blev nævnt at Miljø- og energiudvalget i kommunen beder os om at indkalde til fælles oprydning. Vi enedes 
om at tage det op som et punkt på vores januarmøde. 
 
Mødet sluttet 21.30 
Ref.: Dan 


