
Referat

Reerslev-Stærkende Landsbylaug.

Mødedato: 8. maj 2014
Tid: 18:30
Tilstede: Finn, Kirsten, Torben, John, Aiha, Lars, Michael M, Sigrid, Anne Birgitte
Afbud: Michael B, Nick

Punkter til behandling:

1.Valg af referent Anne Birgitte 
2. Godkendelse af endelig 
dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra
Generalforsamling samt 
mødet fra den 13. marts 
2014

Referat fra d. 13. marts 2014 godkendt
Efternavne tilføjes på referatet – herefter er det godkendt.

4.Meddelelser fra formand Med henvisning til Generalforsamlingens punkt ”Eventuelt” blev et ønske 
om Bisonarrangement nævnt. Bisonarrangementet er præsenteret for John.
Dette vurderes at ligge udenfor Landsbylaugets regi – kunne med fordel 
arrangeres af Ældreklubben eller Grydelauget.

Johan inviteres til et møde omkring fordeling af opgaverne på 
Skraldedagen. Kirsten inviterer Johan og John til møde.

John orienterer om ældreboliger. Der er aftalt et møde med borgmesteren 
samt teknisk direktør den 12. juni kl. 9 – håbet er, at en boligforening bliver 
interesseret i at bygge lejeboliger – men hvis de skal været interesseret skal 
der sandsynligvis bygges 30-40 huse før det er rentabelt for bygherre.
Landsbylauget har drøftet en bygningsdispensation. 

John taler med Mikael Bak om grill og sang til Skt. Hans arrangement
5.Meddelelser fra kasserer Drikkevarelager overflyttes til Skt. Hans arrangement. Generalforsamlingen 

løb næsten rundt ;-)
6.Sager til beslutning

a)Konstituering

b)Kageliste

c)Mødedag

Bestyrelsen fortsætter uændret med de nuværende poster.

Den gamle kageliste fortsættes med at rulle

Torsdag fastholdes som mødedag
7. Sager til drøftelse
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a)Skt. Hans arrangement

b)Hedelandsfestival

c)Generalforsamlingen

Folderen skal ud senest første uge i juni måned. Den omdeles efter de 
sædvanlige ruter.
Se i øvrigt aktionslisten
 
Michael  M vil sende folderen ud til rettelser fra bestyrelsen. Det skal 
angives, at båltalen er kl. 20 og at bålet tændes umiddelbart efter.

Michael Blem er Landsbylauets forbindelse til Hedelandsfestival og opgaver 
til Landsbylauget forventes oplyst af Michael B.

Det foreslås at der allerede nu bestilles plads i forsamlingshuset til 
Generalforsamlingen 2015 fredag den 10. april 2015.

Eventuelt Husk at al korrespondance til formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 
skal scannes ind og sendes til samtlige Bestyrelsesmedlemmerne inden 
mødet.

Såfremt der laves et arrangement på cykelstien til vinter som er omtalt fra 
Halforeningen, bakker Landsbylauget op om dette og deltager gerne.

Vejsynet afholdes torsdag den 15. maj på Tingstedsvej kl. 15. Bussen med 
deltagere fra kommunen parkeres ved Møllen. Alle er meget velkomne – jo 
flere jo bedre så kom glad.

Generalforsamlingen gik godt – der var stor diskussionslyst om meget 
relevante emner. Maden var super god og mavedanseren var dygtig. 
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