
Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2009 i forsamlingshuset kl. 18.30, med 
fællesspisning med de afgående medlemmer. 
 
Afbud fra Jytte. 
 
Vi fik dejligt smørrebrød og ostebord. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Eventuelt 
 
Ad 1: 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: 
Dagsordenen blev ændret som følger: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Konstituering af bestyrelsen 
4. Mødedatoer det kommende år 
5. Orientering fra udvalgene 
6. Eventuelt 
Det blev aftalt at referat af møder udsendes ca. 14. dage efter mødets afholdelse - 
således at der altså også er ca. 14 dage til næste møde. 
 
Ad 3: 
Dan Petersen blev foreslået som formand. Han afslog bl.a. med den begrundelse, at 
hans arbejde i Virum gør det besværligt at deltage i møder lokalt. Dan foreslog 
næstformanden Michael B.C., og foreslog samtidig Kirsten som ny næstformand. 
Efter drøftelser frem og tilbage, og tilkendegivelser om vigtigheden af at 
formandsposten er bred og favnende, og kræver en vis stabilitet, blev det vedtaget at 
Michael B.C. er ny formand og Kirsten er ny næstformand. Begge takkede for valget 
og lovede at arbejde bredt og åbent på at få et godt resultat ud af det. 
M.h.t. de øvrige poster - kasserer og sekretær - blev begge de nuværende - Ulla og 
Dan - genvalgt. 
 
Ad 4: 
Næste møde bliver den 4. juni, derefter som vanligt den anden onsdag i måneden. 
Juli og december er der ingen møder. Alle møder er kl. 19.30 i forsamlingshuset. 
 
Ad 5: 
Sommerfesten bliver lørdag den 15. august. 
Michael B.C. fremlagde en lang liste, indeholdende bl.a. fodboldturnering, loppe-
/kræmmermarked, tivoli (blot et par få forlystelser), hoppepuder (kan lånes af 



kommunen), salg af øl/vand/vin/slik/pølser/shawarma, kaffe-/kagebord, 
gymnastikopvisning, kampsportopvisning, linedance, lotteri, gæt en gris (evt. 
Dybkjærgård?), fællesspisning/fest. 
Michael B.C. understregede at det var idékatalog, og han vil gerne koordinere, men 
der skal være andre til at stå for de enkelte ting. 
M.h.t. økonomien, enedes vi om at der ikke skal tjenes penge på det, men det skal 
på den anden side kunne løbe rundt - hvile i sig selv. Evt. overskud skal komme 
børnene i Reerslev/Stærkende til gode. 
Michael B.C. sørger for at der kommer et stykke om arrangementet i næste nummer 
af Tingstedet. 
Det blev aftalt at vi - når vi ved mere om programmet - trykker et program. Det klarer 
Michael B.C. og Dan. Dette skal så husstandsomdeles, mere herom senere. Måske 
skal vi også lave nogle løbesedler til skolebørnene (og deres forældre)? 
Vedr. Skt. Hans: Siddepladserne i Lergraven blev drøftet. Kirsten fortalte at vores idé 
med sten ville være alt for dyrt. Nick fortalte at han har stolene fra Teater Hedeland 
stående i sin lade - kan vi måske låne nogle af dem? 
Kirsten foreslår at vi indkøber fem bord/bænkesæt fra Harald Nyborg, som har dem 
på tilbud. Dette blev vedtaget. Samtidig kan vi opfordre folk til selv at medbringe en 
stol. 
Det blev drøftet hvem der skal være årets båltaler. Michael B.C. arbejder på at finde 
en egnet (vi drøftede forskellige muligheder). 
Michael M. sætter et stykke i Tingstedet vedr. Skt. Hans. 
Trafiksikkerhedsudvalget: Der er møde i Fløng Hallen d. 18. maj kl. 19.00, vedr. bus 
116. 
 
Ad 6: 
Vi snakkede frem og tilbage om fordele og ulemper. En stor fordel er at vi kan nå 
mange hurtigt. Den største ulempe er at ikke alle kan være med. Vi enedes om at 
lade Dan lave en lille undersøgelse om hvad det kommer til at koste, hvor meget 
arbejde der vil være forbundet med det o.s.v. - og i det hele taget hvordan sagen 
skal gribes an. 
 
Ad 7: 
Endnu en gang blev trafiksikkerheden på Tingstedvej drøftet. Skal fodgængerfeltet 
flyttes? Kenneth kontakter formanden for trafiksikkerhedsudvalget. Lysmasterne bør 
placeres ved de eksisterende chikaner (har været nævnt før). 
Medlemstilgang i lauget på fire husstande. P.t. har kun 60 betalt kontingent, men det 
er ikke usædvanligt. 
Næste gang skal vi have et punkt på dagsordenen med hvem der vil deltage i de 
forskellige udvalg - og måske skal vi have nye udvalg? 
Projekt Ren By var en succes. Faktisk var vi den by der havde flest deltagere, hvilket 
vi har fra fået ros for fra officiel side. Der var enighed om at vi deltage igen næste år. 
Michael M. spurgte om vi - udover at nævne den nye bestyrelse - skulle ændre noget 
i vores velkomstfolder. Det var der ingen der syntes der var grund til. 
 
 
Mødet sluttet kl. 21.45 
Ref.: Dan 


