
Referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2010 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Nick og Karin 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Konstituering 
3. Meddelelser fra udvalgene 
4. Førstehjælpskursus/tyverisikring 
5. Musikfestival for klub- og SFO-bands i Teater Hedeland 
6. Vejsyn 
7. Eventuelt 
 
Ad 1. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. 
Ingen. 
 
Ad 3. 
Ulla meddeler at bankbeholdningen er på godt 19.000 kr. Vi har fået 11 nye til at betale, så 
nu er der 63 husstande som er medlemmer. BetalingsService kan måske være en hjælp i 
fremtiden, for så skal folk ikke huske på at betale. Michael M. og Ulla undersøger nærmere. 
Else blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Kenneth. 
Julearrangementet skal annonceres i Tingstedet, og det skal være inden den 15. september. 
Arrangementet som helhed tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 4. 
Falck kan tilbyde kurser for småbørnsfamilier til kr. 7.136 + moms, ved tilmelding af 15 pers. 
Foredrag om børn og ulykker i hjemmet - 3 x 45 minutter - til kr. 5.255 + moms. Vi enedes 
om at de beløb er for store til lauget, men måske kan vi gå sammen med menighedsrådet 
eller andre, måske Lærken?. Michael B.C. og Else arbejder videre med sagen, som tages på 
som punkt igen til næste møde. 
 
Ad 5. 
Michael B.C. havde deltaget i arrangementet, dog uden at sælge frugt, for det var ikke 
muligt at skaffe andet end hindbær, og det mente han ikke var godt nok. Bestyrelsen var 
enige i denne holdning. Michael havde i stedet deltaget i andre praktiske gøremål på stedet, 
og han fortalte at det havde været et spændende arrangement, som vil blive gentaget til 
næste år. Festivalen var rimeligt godt besøgt, bl.a. var der en del fra Reerslev og Stærkende. 
Vi vil prøve at deltage på højere plan næste år, evt. sammen med andre af de lokale 
foreninger. 
Michael meddelte derudover at næste møde med foreninger og institutioner holdes i 
november. 
 
Ad 6. 
Michael M. refererede til mailkorrespondancen mellem ham selv og Lars Prier, som ligger 
på hjemmesiden. Han mener at kommunen er bange for at give noget til private veje, af 
hensyn til at det kan skabe præcedens. Michael fortalte endvidere at der ikke er plads til et 
busskur - i den den nordlige ende af Reerslev - efter de nye regler, men måske kan der gives 
dispensation. Michael M. går videre med sagen. 
 



Ad 7. 
Else foreslog at vi henvender os til menighedsrådet vedr. samarbejde om børneteater. 
Michael B.C. syntes det kræver at vi har noget at deltage med. Vi kan evt. lave kaffe m.v., så 
det skal helst være i forsamlingshuset. Evt. også sammen med skolen. Dette kunne måske 
give mulighed for offentligt tilskud. 
Evaluering af rundvisning i grusgraven: Det var mindre informativt end tidligere. Der var 
ca. 25 deltagere, og selv om der var annonceret med bespisning af de først tilmeldte 20, fik 
alle mad. 
Der fremkom forslag om evt. at slå næste rundvisning sammen med at vi har en 
repræsentant fra Hedeland med. Det imødegik Aage, som mener at de to ting skal holdes 
adskilt. Vi kunne måske arrangere en bustur rundt i Hedeland? Vi enedes om at tage disse 
ting på som punkt til næste møde. 
Ligeledes enedes vi om at tage næste års arrangementer på som punkt til næste møde. 
Michael B.C. nævnte at kommunens budget for 2011 kan komme til at ramme busdriften, 
bl.a. "vores" linje 116. Han oplyste at kommunens sparekatalog for 2011 ligger på 
kommunens hjemmeside. 
Det blev sluttelig oplyst at Høje Taastrup kommune er blevet termofotograferet fra luften, så 
man kan få et overblik over hvor der forekommer energitab. 
 
Mødet sluttet kl. 21.20 
Ref.: Dan 
 


