
Referat: 

Møde i Landsbylauget d. 5. marts kl. 19.30 

  Tilstede: Mads – Lene -  Vibeke – Kirsten – Christina – John – Birthe – Anne 

Birgitte 

Fraværende: Nick - Sarah  
 

1. Godkendelse af endelig dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. februar 2018 
Godkendt 

3. Meddelelser fra formanden 

Tingstedvej 23, har fået godkendelse til nedrivning, men det nye hus skal opbygges i 
samme stil og størrelse som det nuværende hus, så lokalplanen overholdes. 

4. Meddelelser fra kassereren  

Fastelavnsfesten gave et overskud på ca. 400 kr.  
Revisorerne har godkendt årsregnskabet. Se vedhæftet regnskab.   

5. Evaluering af fastelavnsfesten 

Det var en godting at der blev uddelt 1 slikpose med 1 juice, så der ikke opstod 

forvirring omkring hvem der havde fået hvad.  

Regler for tøndeslagningen skal siges tydeligt, så alle har forstået dem, og så skal de 

overholdes, så der ikke opstår tvivl om noget. 

Der var et godt salg af rest flødebollerne, så der skal indkøbes flere til næste år, til 

mere salg. 

Bedre koordinering med Forsamlingshuset til næste år. Der skal holdes et 

fællesmødes for koordinering til næste år.  

Der skal laves en ”udstilling” i forsamlingshuset, med billeder fra fastelavnsfesterne 
op igennem tiden.  

6. Generalforsamlingen d. 10. marts 

Sarah – Lene – Birthe – Nick og Christina er ikke på valg 

Mads ønsker genvalg 

Kirsten kan ikke genvælges, men vil gerne være suppleant 
Vibeke – Anne Birgitte og John ønsker ikke genvalg.  

Dirigent Jesper Petersen, og han har takket ja.  

Resten er på To-Do listen 

7. Ny skulptur, hvor skal den placeres? 

Høje-Taastrup kommunen har givet byen en skulptur, som laves af Stine Ring 

Hansen. Vi skal have fundet en god placering til den. Det vides ikke endnu helt 

præcis hvordan den ser ud, andet end at den er rund med nogle stjernetegn og lavet 
af Bronze. Vi går i tænkeboks, for at prøve at finde på det helt rette sted til den.  



8. Nyt fra Bylaugsforummet?  

John har været til møde, med de andre Landsbylaug fra kommunen.  

Vridsløsemagle vil gerne have en Cykelsti. Fløng vil gerne have lys over 

motorvejsbroen. Reerslev-Stærkende holde sig tilbage, da vi lige har fået lys på 

cykelstien til Hedehusene.  
Samlet for alle Landsbylaugne er de vil have forlænget cykelstierne.  

9. Evt. 
Vores festtelt, er nu blevet opmagasineret hos Birthe.    

 

 

 


