
Referat af bestyrelsesmøde den 13. januar 2010 i forsamlingshuset. 
 
Afbud fra Ulla, Dan, Nick 
 
Til stede var Kenneth, Else, Michael B.C., Michael M, Rene, Kirsten og Jytte 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. generalforsamling 2010 
5. Eventuelt 

 
Ad 1. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. 
Michael B.C. meddeler at der indkommet mails fra Ulla og Helle (formand for menighedsrådet),  
Hvilket der informeres om under pkt. 3 orientering fra udvalgene. 
 
Ad 3. 
Else er koordinator angående kommende forårs ”Projekt Ren By”, og sikrer at byens borgere bliver 
orienteret om datoen i næste udgivelse af Tingstedet, som udkommer i februar måned. 
Else og Jytte Står for forberedelserne til projektet samt på selve dagen. Øvrige medlemmer af lauget 
vil ligeså bestræbe sig på at være aktive på selve dagen. 
Det besluttes at orientering herom husstandsomdeles samt ved generalforsamlingen. 
 
Michael M har talt med Christina Lyck i kommunens trafikudvalg angående de 2 læskure vi savner 
ved skolen og Sognevej. Kommunen vil undersøge om vi har 2 læskure og ikke 1 læskur til gode. 
Der skal blot foretages endnu en opmåling ved Sognevej pga. de trange forhold. 
 
Michael B.C. meddeler at der skal indstilles 2 medlemmer mhp deltagelse i kommunens 
trafikudvalg 1 kvinde og 1 mand. Vridsløsemagle har valgt kvinden og Michael M fortsætter herfra 
Reerslev. 
 
Kirsten efterlyser belysning ved det sidste busstoppestedet mod Sterkende. Derudover mangler vi 
belysning på skolestien. Det aftales at vi ser nærmere på den manglende belysning, så der kan indgå 
en samlet ansøgning til kommunen. Michael M tager det op i trafikudvalget. 
 
Kenneth meddeler at Dong først ser på hullerne i byen til marts for udbedring og reparation. 
 
Michael B.C. orienterer for udvalget (Kenneth, Nick , René og Michael M.) om færdsel gennem 
byen, hastighed og antal af biler. En sådan undersøgelse er tidskrævende, hvorfor der først kommer 
et udspil i marts 2010. 
Det skal erindres at indgå i mødet marts 2010 dagsorden. 
 
 
 



Ulla har indleveret mail til Michael B.C. angående landsbylaugets regnskab. 
Det endelige regnskab kommer ved næste møde. Det berettes nuværende, at året har givet et 
underskud på ca. 7.000 kr, som vi har tæret af beholdningen, således at vi nu har ca. 13.000 kr 
tilbage. 
Underskuddet skyldes dels nedgang i medlemstal (8.500 kr mod 11.375 kr sidste år). 
3 arrangementer har vi gennemført med underskud – Generalforsamling minus 1779 kr, sommerfest 
minus 2350 kr og juletræstænding minus 1435 kr. Både generalforsamling og juletræstænding 
plejer at give underskud, så det er sommerfesten der er det springende punkt! – samtidig har vi 
betalt 2100 kr for at få vandtrappen/el nedtaget, og køb af bænk/bordsættet som kostede 2700 kr. 
Der er intet vi ikke kan forklare os ud af, undtagen nedgangen i medlemstallet, så det er nok værd at 
drøfte, hvordan vi vender det igen! 
 
Økonomien og konstatering af nedgang i medlemstal afstedkom livlig debat. 
Michael B.C. forslår at vi foretager en analyse for at finde årsagssammenhængen. 
Foreslår herudover at vi lægger hovederne ”i blød” til næste møde, og tager punktet på dagsordenen 
til næste møde i februar. 
Jytte foreslår, at der reklameres i Tingstedet samtidig med, at der i Tingstedet indlægges et 
giroindbetalingskort, men at det naturligvis ikke udelukker en nærmere analyse. 
 
Michael B.C. har modtaget mail fra Helle (formand for menighedsrådet). Helle går ofte tur i 
Reerslev og op ad trappen til genforeningsstenen. Desværre er der en hæk der tager udsigten mod 
Køge bugt. Helle forespørger om det er muligt at trimme beplantningen via kommunen. 
Nick vil her blive kontaktet af Michael B.C., da Nick har jord der støder op til området. Måske kan 
det så udløse at der bliver bedre udsyn. 
 
Udvalget for koordinering af byens arrangementer, Michael B.C., Frans, og Lars holder møde den 
28. januar 2010 og samtlige foreninger i byen er inviteret og informeret på laugets hjemmeside. 
Mødet afholdes på skolen. Formålet er at drøfte fremtidige arrangementer og undgå overlapninger. 
 
 
Ad 4. 
Generalforsamlingen er fastsat til den 23. april 2010 i forsamlingshuset. 
Dato meddeles i Tingstedet i februarudgaven. 
Generalforsamlingen skal på næste mødes dagsorden (februar), for udfærdigelse af endelig 
dagsorden. 
Grydelauget er orienteret om datoen og står for maden som sædvanligt. Pris 80 kr for voksne og 
halv pris for børn under 12 år. Drikkevarer til rimelige priser. 
Michael M sender et udkast til laugets medlemmer, der informerer/reklamerer for 
generalforsamlingen, som efter vor godkendelse sendes til Tingstedet. 
Vi skal til næste møde komme med ideer for underholdning. 
 
Ad 5. 
Michael B.C. meddeler, at der er indkommet flere negative end positive meldinger om vort 
julearrangement i 2009. Det er første år vi har afholdt hele arrangementet over én dag. 
Det afstedkom livlig debat for og imod. Kirsten oplyste at der var godt besøgt i 
juledekorationsstuen, men at det måske var lidt sparsomt med børn og voksne omkring juletræet og 
musikken på skolen. 
Derimod gik aftenens julearrangement godt som hidtil og med god tilslutning. 



Da vi kun har forsøgt denne ordning én gang, blev vi enige om at fortsætte til næste jul på samme 
måde som sidst. Altså over én dag. Så har vi prøvet det to gange, og kan bedre drage erfaringer. 
Næste julearrangement afholdes lørdag den 27. november 2010, op til 1. søndag i advent. 
Mihcael B.C. tager julearrangementet op med Frans og Lars den 28. januar mhp. Gode ideer til 
arrangementet. 
 
Den nye skolestruktur som kommunen har adviseret blev kort drøftet. Vi ved ikke hvad der vil ske, 
men det forventes ikke at vor skole i Reerslev lukkes. Alt er i spil. 
 
Det blev kort orienteret at kommunen har bevilget 2 ½ mil kroner til vor nye hal ved skolen. 
 
 
 
Mødet sluttet kl. 22.00 
Ref.: Jytte 
 
 
 
Der indkaldes til næste møde 10. februar 2010 kl. 19.30 i forsamlingshuset, med flg. Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Generalforsamling/dagsorden/information/projekt ren by/underholdning-ideer mm 
5. Hvordan får vi øget medlemstallet 
6. Eventuelt 

 
 


