
Referat  

Møde i Landsbylauget d. 2 oktober 2018 

Kl. 19.00 i Forsamlingshuset 

 

1.    Godkendelse af endelig dagsorden. 

1. Nyt punkt om samarbejdsforum som punkt 11 

2. Dagsorden godkendt.     

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde. 

1. Kirsten Halby tilstede ved sidste møde.  

2. Ingen forslag fra Formanden fra sidste møde. 

3.    Meddelelser fra Formanden. 

1. Ingen 

4.    Meddelelser fra kassereren 

1. Ingen meddelelser. 

5.    Hjertestarteren. 

1. Vi blev rådet (fra Sengeløse Landsbylaug) til at købe en hjertestarter på Nettet. Pris 

ca. 6.000 - 8.000 kr. 

2. Vi afventer ikke besked fra TRYG-fonden. 

3. Skolens hjertestarter ventes at komme i spil. Landsbylauget ser velvilligt på at 

donere penge til skolen så dennes hjertestarter kan komme udenfor så den er 

tilgængelig 24/7. Der lægges op til kursus for hjerteløber til alle interesserede. 

6.    Status på jordvold? 

1. Det vurderes ikke fra kommunens side at støjgener fra Brandhøjgårdsvej og 

grusgrav er alvorlige nok til at vi kan få en vold. Det er op til os at “bevise” at der er  

2.  

3. støjgener. 

 

7.    Juletræstænding: Hvem-gør-hvad? Fredag d. 30 nov. kl. 17 og spisning kl. 18.  

1. Der er lavet en plan med underholdning, orkester, tryllekunstner mm. til dagen d. 30. 

Nov. 

2. Formanden undersøger om der er ledigt i Forsamlingshuset dagen før (Torsdag) så 

der kan pyntes op. Alle i bestyrelsen kommer og hjælper med opdækning og 

oppyntning. Mads og John sørger for Juletræet. Nærmere detaljer fremgår af To-Do-

Listen.  

3. Grydelauget står for maden (gule ærter) Flæskestegen kommer udefra 

ligeså  æbleskiverne.  

4. Opslag omkring julestuen kommer senere. 

  



8.   Ældre/senior boliger. 

1. Det er blevet undersøgt hvad behovet er. Iflg. lokalplan 6.17 skulle der bygges 

seniorvenlige boliger på M.W.Gjøesvej. Der er brug for at lave en liste over beboere 

der ønsker seniorvenlige boliger i Reerslev uden at man skal visiteres til det fra 

kommunen. Kunne evt. slås op i Tingstedet. Jesper vil lave et udkast til hvorledes 

det kan laves 

9.   Evaluering af Arbejdsdag evt. ny dato 

1. Passende deltagerantal. Dato for næste arbejdsdag: lørdag d. 27. April.  

10. Internet i Reerslev. 

1. Der graves pt i Reerslev for at Yousee kan udrulle Fiber i Reerslev. Michael K. 

afventer besked fra Yousee om status og tilkobling. 

11. Evt.  

1. Rapport fra Landbylaugmøde med de andre laug. Punkter: trafikregulering på 

brandhøjgårdsvej. Mm.  

2. Næste gang ønskes der at undersøge mulighed for ny legeplads i Reerslev. 

3. Næste gang ønskes det at kikke på To-Do-Lister. 

4. Der ønskes flere beboere til at hjælpe med de forskellige projekter og opgaver i 

byerne.  

5. Der er afsløring af skulptur lørdag d. 6 okt. 


