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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 12. januar 2015 

Tid: 19:45 

Tilstede: Aiah, Kirsten, John, Nick, Anne Birgitte, Lars, Sigrid, Michael, Finn  

Afbud: Torben 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Godkendelse af referat Godkendt 

4. Meddelelser fra formand  Paraplymøde gik godt. Alle foreninger bakker op om fakkeloptog 
og halbyggeriet. Idrætsforeningen har 150 års jubilæum. John 
sender referat ud til alle medlemmer. 

5. Meddelelser fra kasserer Tagpladebeviset er overrakt formanden. 
Kasseren har udsendt udkast til regnskab.  
Regnskabet ser umiddelbart godt ud – godkendes ved senere 
lejlighed. 

6. Sager til beslutning 
a) Fakkeloptog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Generalforsamling 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Der sættes tilmeldingslister op på Skolen, Lærken og 
Forsamlingshuset. – Anne Birgitte henter tilmeldingslisterne. 
Desuden slås på forældreintra og facebook. 
Sigrid udarbejder oplæg til pressemeddelelse. 
Er der 50 tilmeldte gennemføres arrangementet. 
Der indkøbes 200 stk a´45 min. brændetid. Torben køber. 
John holder åbningstale. 
 
 
 
Fredag den 10. april afholdes Generalforsamling kl. 18 - spisning 
kl 19. 
Forsamlingshuset er bestilt. Der er truffet aftale med 
Grydelauget om mad på dagen. 
LL foreslår, at kontingent fastholdes. 
Kirsten og John modtager tilmelding. Mobilnumre sættes i 
Tingstedet  
Dagsorden fra 1-9. uden at angive, hvem der er på valg. 
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c) Fastelavn 
 
 
 
 
 

d) To do liste 

Der er mange tilmeldte til arrangementet – 
Fastelavnsarrangementet skal afholdes i Forsamlingshuset. 
Lars skriver budget på slik og gaver til Anne Birgitte og Sigrid. 
 
 
 
Udarbejdet. 

7. Sager til drøftelse 
a) Evaluering af 

julearrangement 
 
 
 
 

b) Facebook anvendelse – 
Fyrværkeri 
 
 

c) Fælles frugthave 
 

 
d) Sti på tværs af 

Stærkendevej/Torsbrovej 
 

e) Tiltag til gavn for 
cyklister 

 
 

f) Veteraner i Stærkende 

 
Stor succes med både juletræstænding og julestue. Dog skal der 
laves om i opsætningen af juletræ ved forsamlingshuset, da det 
væltede. 
Julestuen tiltrak mange mennesker – hvilket også skyldes 
Krybbespil. 
 
God ide med fyrværkeri  
Læg forespørgsel i årshjulet for november om det er et tilbud, 
der kan komme næste år. 
 
Landsbylauget opfordrer til at der afholdes en temaaften, hvor 
Landsbyen kan præsenteres for ideen. 
 
Der kommer en sti og den er på tegnebrættet fra 
Naturstyrelsens side. 
 
Skal genovervejes – ellers vil cykelsti på Maglehøjgårdsvej være 
prioriteret. 
 
 
Vil gerne bidrage til lokalsamfundet 

8. Eventuelt Fjernvarme:  Intet nyt fra Rudi 
BB Beton: De har fået godkendt deres haller. 
Egetræet på hjørnet (Den kongelige eg) står i vand – der skal 
drænes. Nick kontakter kommunen. 

 


