
      10.01.2020/rm 

 

 

Referat fra Paraplymøde i Den gamle præstegård d. 7. januar 2020 kl. 19.00.                       

       
Afbud fra: Mikael Bak Jensen, Else Raahauge. Fraværende: Tingstedet.  

 

Til stede:  

 

Jens Midtgaard  Forsamlingshuset (FH), Halforeningen (HF) 

   Idrætsforening (RIF) 

   jm@miljoe-logistik.dk 

 

Frands Bennetsen  RIF/svømning 

   Halforeningen (HF) 

   frands.bennetsen@mail.dk 

 

Kirsten Halby   Landsbylauget (LL) 

   khalby@mail.dk 

 

Lars Vesterdal  Reerslev Skoles Landsbyordning 

   Pædagogisk leder af SFO/Klub  

   larsve@htk.dk 

 

Gitte Bylov Mortensen  Lærken (Pæd. Leder)  

   gittemo@htk.dk 

 

Jakob Schilling  Menighedsrådet (Kirken) (MR) 

   jaksc@km.dk 

 

Helle Leegaard  Menighedsrådet (MR) 

   Flintebjerget@mail.dk 

 

Gitte Pedersen  RIF/effekt  

   Halforeningen (HF) 

   guk.pedersen@mail.dk  

 

Helge Johnson  Reerslev Skytteforening (RS) 

   helgejohnson88@gmail.com 

 

 

Michael Michaelsen   webmaster LL’s hjemmeside 

   Reerslev Vandværk (RV) 

   michael.michaelsen@solvang29.dk 

 

Rie Michaelsen   Halforeningen (HF) Menighedsrådet (MR) 

   Tovholder/referent 

   rie.michaelsen@solvang29.dk 
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Ordstyrer: Frands Bennetsen 

 

Referent: Rie Michaelsen 

 

Evaluering af fællesarrangementer i 2019.  

Fastelavn 2019: (Kirsten Halby og Jens Midtgaard) 

Var igen en succes. Hesteoptog fra Kurt Thomassen.  Arbejdsfordelingen var igen, at LL stod for 

tøndeslagning og al praktik omkring det. Der var 4 tønder. De voksne slog katten af tønden udenfor, også 

til stor morskab for børnene. Forsamlingshuset sørgede for traktementet.   

Pris 30 kr./person. I 2020 er datoen 23.2.  

  

Hedelandsfestival 2019: (Lars Vesterdal.) Det blev så den 10. og sidste Hedelandsfestival. Lars takkede 

de frivillige, som har gjort et kæmpe arbejde i alle årene. Det blev et brag af en finale, og vejret var med 

os.  Vi vil se tilbage på Hedelandsfestivalen med glæde og stolthed. Overskud fra madboden til 

fælleskontoen var på 3.610 kr. Lars har haft kontakt til chefen for Ungecenteret, Pernille, som var meget 

interesseret i at Hedelandsfestivalen evt. genopstår. Dog mener Lars, at det nok vil blive i en anden form, 

-og der findes jo kun én Hedelandsfestival, så navnet må nytænkes.  

 

Fra diverse foreninger: 

 

Forsamlingshuset v/ Jens Midtgaard. 

Der afholdes generalforsamling d. 26.02.20 kl. 19.30.  

Mikael Bak Jensen sætter ny ”Entertaineren” op d. 13.3 og 14.3.  

Der er planer om at oprette en ”Slyngelstue” i kaffestuen.  

Lejligheden er lejet ud, lejen skal gå til vedligeholdelse af Forsamlingshuset. Der skal lægges nyt gulv i 

kaffestuen, baren og køkkenet og installeres luft-til-vand-opvarmning.  

De indsamlede tagpladepenge ligger og venter på at blive brugt.  

Der er godt gang i udlejningen – næsten hver weekend, og Fløng Motion låner lokalerne til møder.  

 

Landsbylauget v/ Kirsten Halby 

Sct. Hans i Lergraven var et stort tilløbsstykke. Der var snobrød og grill af eget kød.  

 

Juletræstænding ved Forsamlingshuset: Der var mange børn og voksne deltagere. Gule ærter og 

flæskesteg som vanligt.  

Julestue på skolen: Stor tilstrømning af både børn og voksne. I juleværkstedet produceres dekorationer og 

kranse som aldrig før. De frivillige har samlet materialer i naturen og der er gjort det klart, så det er let at 

gå til. Igen var der julebørneteater i gymnastiksalen, hvor Mickael Bak atter var tovholder.  

Overskud i bod og værksted: 3.672 kr. 
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Der var vejsyn i maj måned – byrådet kom i bus. Fodgængerfeltet ved skolen skal bredes ud/forhøjes og 

asfalteres.  

Senere på året, var der indkaldt til informationsmøde vedr. ”Ring 5” – der var stort fremmøde. En såkaldt 

2+1vej er en mulighed på Tingstedvej.  

 

Grundejerforeningen Flintebjergvej har meddelt, at de d. 28.2. kl. 18.00. arrangerer ølsmagning i 

forsamlingshuset 

 

Der er generalforsamling d. 20.3. kl. 18. (var ellers planlagt til 6.3, det faldt sammen med andet 

arrangement, så katastrofen blev afværget i sidste øjeblik ☺)  

 

Landsbyordningen (Lars Vesterdal) 

Der er Musikfestival i Ålborg 17. – 19.1.2020.20 børn og 3 voksne kører derover i 2 små busser. Det er 

en fantastisk oplevelse for dem at deltage.  

SFO spiller teater i Forsamlingshuset 25. – 27. februar i Forsamlingshuset. D. 25. og 27. kl. 18, d. 26. kl. 

12.  

Der afholdes sommerkoncert på skolen d. 11.6. fra 16 – 18.  

SFO planlægger også i år at spille teater i gymnastiksalen ved julestuen. (28.11.20) 

 

På Mikael Bak Jensens vegne (han kunne desværre ikke komme til mødet), siger Lars, at Jimmy (medlem 

af LL), har tanker om, hvordan man holder en byfest og genererer fremtidens ildsjæle.  

Det modtages meget positivt!!!!! 

 

Vi talte om, at der blev stablet et fantastisk samarbejde op i forbindelse med afholdelsen af ’Sound of 

music’, som Mikael Bak Jensen var primus motor for. Læs om tanker i forlængelse af dette under Evt). 

 

Lærken (Gitte Bylov Mortensen) 

Der har været afholdt bedsteforældredag i maj. Lærken deltog i sommerkoncerten på skolen, og det var en 

stor succes. Børnehavebørnene har været på besøg i Ældreklubben for at interviewe nogle af 

medlemmerne i Ældreklubben i forhold til ’hvad man bruger en robot til’. Det var de glade for. Gitte 

siger, at det vil være fint, hvis børnene igen bliver inviteret, såfremt man finder anledning til det. 

 

RIF – (Jens Midtgaard, Gitte Pedersen og Frands Bennetsen) 

Frands oplyser, at er er svømning lørdag formiddag og mandag aften i Fløng Svømmehal. I alt er der 

tilmeldt 108 medlemmer – dog ikke udelukkende fra Reerslev, men også fra oplandet. Der er 2 

uddannede livreddere tilknyttet.  

Gitte fortæller om effekt, som hun underviser i mandage fra 18 – 19 – og som fortsætter indtil Sct. Hans. 

Jens orienterer om, at der ikke blev noget yoga i år. Rune er på kursus i udlandet. Vi vil forsøge igen til 

næste år. Der var god opbakning hos medlemmerne sidste år.  

Der er generalforsamling 24.2. og sæsonafslutning 18.4. (Den vil blive lidt anderledes end tidligere. Vil 

søge en ny form, evt. i samarbejde med skytterne)).  

Foreningen søger bestyrelsesmedlemmer.  

Der er 68 aktive idrætsudøvere – fodboldafdeling, bordtennis og badminton.  

 

Nyt tiltag har været annoncerede gåture omkring jul og nytår. Vi er enige om, at det er en rigtig god ide. 

Der er noget, der kan/skal brede sig.  
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Menighedsrådet – v/ Jakob Schilling og Helle Leegaard.  

I 2018 var der mere end 1500 besøgende i kirken – og det er da meget godt!!  

Organist Nadja Aristoff har startet spirekor, hvor der deltager 6 piger. De har afholdt Luciaoptog for 

forældre og bedsteforældre.  

 

Menighedsrådet har mange aktiviteter i foråret:  

29.01.20 kl. 19.00 i Gl. Præstegård. Foredrag om Kaj Munk v/ Jakob Schilling 

02.02.20 kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste i Kirken 

07.02.20 kl. 09.30 Foredrag om H.C. Andersen v/ Charlotte Dagnæs-Hansen 

06.03.20 kl. 19.30 Jazzkoncert v/ Mads Granums Kvintet i Kirken 

12.03.20 kl. 18-19 Sangaften i kirken 

02.04.20 kl. 19.00 Foredrag ”Anbragte børn og deres forældre” v/ Susanne Munck  

03.05.20 kl. 19.00 Befrielsesgudstjeneste 

12.05.20 kl. 19.00 Orienteringsmøde og menighedsmøde MR-Valg 2020 

12.06.20 kl. 09.30 Foredrag om Danmarks genforening 1920  

21.06.20 kl. 21.00 Midsommerkoncert. Bag om bohemen Bellman  

 

Skytteforeningen v/ Helge Johnson 

Der er fugleskydning 05.09. i de nye lokaler. Helge vil som vanligt sælge lodder til fordel denne ved Sct. 

Hans i Lergraven. 

Klubben overtager skoleskydningen fra september til november. Sidste år blev de nr. 6 i indledende 

runder og nr. 8 på landsplan.  

Skytteforeningen har godt 100 medlemmer – så pladsen er ved at være lidt trang.  

HTK har doneret 34.000 kr. og DGI 30.000 kr. til indkøb af 10 nye rifler, som kommer i morgen.  

 

Landsbylaugets hjemmeside v/ Michael Michaelsen 

Michael opfordrer atter foreningerne til, når de sender materiale til Tingstedet, at de sender kopi til ham, 

så han kan lægge det på LL-hjemmeside.  

 

Reerslev Vandværk v/ Michael Michaelsen 

Der er generalforsamling i Forsamlingshuset d. 26.03.2020 kl. 18.  

Renoveringen af vandværket er færdig. Betonvandtanken er udskiftet med ny moderne PE-tank. 

Overvågning fungerer.   

Michael har kontaktet Datatilsynet omkring tilladelse til at videregive navne på tilflyttere til 

Landsbylauget mhp. at byde vedkommende velkommen til byen. Afventer svar.  

 

Ældreklubben v/ Rie Michaelsen  

Der er generalforsamling 15.01.2020 kl. 9.30.  

2 x tøjparty er planlagt i løbet af året i Forsamlingshuset (20.04. og 28.09. kl. 13.30) 

 

Halforeningen v/ Frands Bennetsen 

Frands orienterer om negativ tilbagemelding fra Mærsk. Det var en stor skuffelse. Årsagen er måske, at 

der 500 m væk fra os ligger en stor investering, som de har doneret (orkestergraven i Amfiteatret). Vi 

sætter nu vores lid til Real Dania. Vi arbejder på at redefinere vores historie, - at slå mere på tværgående 

brug – at hele komplekset får en anden dimension. Ansøgning vil blive sendt i marts måned. 
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Eventuelt: 

Jens nævner, at Nymølle gerne vil grave grus ved Vindinge. Han har været med i en høring, da han bor 

tæt på. Jens har foreslået en vej omlagt tværs over landskabet nord/vest for golfbanen og ud til 

Vindingevejen/Grevevejen.  

Det vil gå ud over Reerslev, hvis der kommer mere tung trafik på Brandhøjgårdsvej. Det er meget i 

forvejen.  

Jakob foreslår, at der sættes lyskryds op ved Stenbuen/Brandhøjgårdsvej og 

Tingstedvej/Brandhøjgårdsvej – det vil måske mindske lastbilernes lyst til at køre den vej. Det kunne da 

være en god ide!!!!  

Kirsten vil undersøge sagen i Landsbylaugets regi.  

 

Jens nævner også, at der er Spejder-landslejr i 2022 i Hedeland. Har de brug for frivillige? Der kunne 

foretages en briefing!!  

 

Gitte P efterlyser byvandring. Vi taler også om ture til Mosedefortet og de omkringliggende højdedrag.  

Der er stemning for, at Gitte og jeg til næste år serverer lidt mad – man skal bare huske at melde sig til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel mødt 

Tirsdag d. 12.1.2021kl. 19. – forhåbentlig i Den Gamle Præstegård ☺ 

 

 

 
 
P.S. Efterfølgende kom jeg til at tænke på, at vi ikke fik nævnt Grydelauget, som jo p.t. er nedlagt. Det er 

meget savnet, og jeg har hørt rygter om, at nogen er ved at genoplive det, så Grydelauget kan 
fortsætte. Det håber jeg er rigtigt. 

  

      

 

       /rm 
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   Foreløbig aftalt Aktivitetsliste 2020                             10.01.20/rm 

 

Dato  Kl.  Aktivitet    Sted Arrangør 

 

15.01.20 09.30 Ældreklubbens Generalforsamling Gl. præsteg. ÆK 

17-19.1.20  Skolens børn på Musikfestival i Ålborg 

29.01.20 19.00 Foredrag Kaj Munk v/Jakob Schilling Gl. præsteg. MR 

02.02.20 17.00 Kyndelmissegudstjeneste  Kirken MR 

07.02.20 9.30 Foredrag H.C.Andersen  Gl. præsteg. MR 

  v/ Charlotte Dagnæs-Hansen 

23.02.20 11 – 13 Fastelavnsfest  FH FH/LL 

24.02.20 19.30 RIF generalforsamling  Klubhuset RIF 

25.02.20 18 SFO opfører børneteater  FH Skolen 

26.02.20 12.00 SFO opfører børneteater  Skolen Skolen 

26.02.20 19.30 Forsamlingshusets generalforsamling FH FH 

27.02.20 18.00 SFO opfører børneteater  FH Skolen 

28.02.20 18.00 Ølsmagning    FH GF Flintebjerg 

06.03.20 19.30 Jazzkoncert v/ Mads Granums kvintet Kirken MR  

12.03.20 18 – 19 Sangaften    Kirken MR 

13.03.20 19.00 ’Entertaineren’ Mikael Bak Jensen FH FH 

14.03.20 19.00 ’Entertaineren’ Mikael Bak Jensen FH FH 

20.03.20 18.00 Landsbylaugets generalforsamling FH LL 

26.03.20 18.00 Reerslev Vandværks generalforsamling FH Reerslev vand 

02.04.20 19.00 Foredrag ”Anbragte børn og deres  

forældre”  v/ Susanne Munck Gl. Præsteg. MR 

18.04.20 10 – 14 Sæsonafslutning  Skolen RIF 

20.04.20 13.30 Tøjparty   FH ÆK 

03.05.20 19.00 Befrielsesgudstjeneste  Kirken MR 

12.05.20 19.00 Orient.møde/menighedsmøde MR-valg Gl. Præsteg. MR 

11.06.20 16 – 18 Sommerkoncert  Skolen Skolen 

12.06.20 9.30 Foredrag om 100-året for genforening Gl. Præsteg. MR 

21.06.20 21.00 Sommerkoncert’Om bohemen Bellman’ Kirken MR  

23.06.20  Sct. Hans i Lergraven    LL 

05.09.20  Fugleskydning    RSF 

15.09.20  Menighedsrådsvalg  Gl. Præsteg. MR 

28.09.20 13.30 Tøjparty   FH ÆK 

27.11.20 17.00 Juletræstænding   FH LL 

28.11.20 13 – 16  Julestue    Skolen  LL/skole/frivillige 

    

 

 

 


