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Referat 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

Mødedato: 9. januar 2017 

Tid: 19:00 

Tilstede: John, Vibeke, Mads, Anne Birgitte, Lene, Kirsten, Sigrid 

Afbud: Finn, Nick 

 

 

Punkter til behandling: 

1. Valg af referent Anne Birgitte 

2. Godkendelse af dagsorden OK 

3. Godkendelse af referat OK til referat fra den 14. november 2016 

4. Meddelelser fra formand  
 
a) Nordtoften 
 
 
 
 
 
 
b) Fyrværkeri i Reerslev 

og Stærkende 
 
 
 
 
 
 

c) Møder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mails modtaget fra Advokatfirma omkring overvågning ved 
Nordtoften – Landsbylauget foretager sig intet i den 
sammenhæng, da der er tale om en tilladelse fra politiet. 
Anne Birgitte sender mails til alle, så alle i Bestyrelsen er klar over 
indholdet. Landsbylauget har vedtaget, at der intet foretages i 
denne forbindelse. 
 
Landsbylauget er enige om at det er en opgave for Landsbylauget 
at gøre opmærksom på reglerne for affyring af fyrværkeri i 
Landsbyerne – Sigrid undersøger hvor det er muligt at se 
fyrværkerizoner i landsbyerne. Forslaget er, at det skal i Tingstedet 
i november og på facebook-siden. Desuden foreslås at der laves 
banner omkring fyrværkeri – dette har tilsyneladende været gjort 
tidligere. 
 
Der er paraplymøde i morgen den 10. januar – samt møde i 
Hedeland omkring fremtidig udvikling samme dato – Kirsten og 
Helle deltager. Der skal gøres indsigelser såfremt der er tiltag, der 
ikke er i vores interesse – ellers er der lagt en politisk agenda. 
 
Den 7. februar er der møde i fællesrådet for Landsbylaugene for at 
prioritere de enkelte punkter der er vigtige for de enkelte laug – 
dette fastlægges ved Landsbylaugets møde den 6. februar og 
møde med kommunen omkring dette den 2. marts. 
Overvejelser: 
Rundkørsel ved Brandhøjgårdsvej/Stærkendevej 
Cykelsti igennem Reerslev By 
Cykelsti fra Stærkende til rundkørsel ved Tune Landevej 
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d) Johan Galster har 
forespurgt på bidrag til 
skraldedag 

 
e) Klubben har forespurgt 

på hjælp til Klubbens 
tur til Ålborg. Der er 
forespurgt på kr. 
10.000 i forbindelse 
med busturen 

Særlig indsats fra Landsbylaugets side til at hjælpe 
forsamlingshuset til at få nyt tag 
 
Dette godkendes. Der gives kr. 500,- til arrangementet. 
 
 
 
Det er aftalt, at John forespørger på at beløbet udbetales fra 
fælleskontoen fra Idrætsforeningen og Landsbylauget. 
Der skal ligge en ansøgning fra Klubben så denne kan lægges som 
bilag. Anne Birgitte beder Mikael om at Landsbylauget modtager 
officiel ansøgning på beløbet. 

5. Meddelelser fra kasserer: 
a) Juletræstænding 

 
 

b) Julestue 

 
Underskud på kr. 1100 – dette er godkendt – ros til alle for en stor 
indsats. 
 
Overskud på kr. 1800 – dette er godkendt – ros til alle for en stor 
indsats. 

6. Sager til beslutning: 
a) Generalforsamling 

(skal offentliggøres i 
Tingstedet) – se mail 
med dagsorden 
 

b) To do liste til 
Fastelavnsarrangement 
den 26. februar 2017. 
(Skal i Tingstedet) – se 
mail med dagsorden 

 

 
 
 
 
 
 
John slettes som kontaktperson på invitationen. 
Der skal kun stå at børnene får juice. 
Ølprisen skal rettes til kr. 20,- 
 

7.  
a) Opfølgning/Evaluering 
på julearrangementer 
 

 
Juletræstænding: 
Vi kunne godt være flere – men antallet begrænses af 
brandmyndighederne – kan vi være 100? 
Folk er gode til at rydde af, når de får besked om det og vognen er 
klar til afsætning. 
Julestue: 
Lene stiller forslag om pindenisser. 
Mads er opmærksom på birketræer og opskæring til bund ofr 
juledekorationer. 

8. Eventuelt 
 

 

 


