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Reerslev,  21. april 2010 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Landsbylauget den 14.4.2010 – afbud fra René, Dan og Kenneth 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Køreplan for generalforsamlingen 
5. Eventuelt 

 
ad 1. godkendt 
 
ad 2. ingen meddelelser 
 
ad 3. Orientering fra udvalgene 
 

Referat fra vejmøde: 
  
 Til Høje Tasstrup Kommune 

”Vedr. Vejsyn d. 6. maj 2010. 
 
 

Vi har følgende forhold som vi gerne vil have besigtiget ved årets vejsyn. 
 

1. En ensartet skiltning med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. gennem hele 
byen. 
(Som i Sengeløse).  

2. Flytning af eksisterende fodgængerovergang ved skolen. 
Den er ikke placeret hensigtsmæssig i forhold til skole, børnehave og P-plads.  

3. Parkeringsforbud på begge sider af Tingstedvej omkring skole og børnehave. 
Parkerede biler forringer udsyn for både forgænger og bilister.  

4. Etablering at belysning på skolevejen mellem Reerslev og Hedehusene fra 
Tingstedvej ad Brandhøjgårdsvej til Reerslevvej.  

5. En sikker måde at krydse Brandhøjgårdsvej på, evt. i forbindelse med den nye vej 
til Hedeland.  

6. Asfaltbelægningen på Sterkendevej er ikke reetableret ordentligt efter opgravning 
ved etablering af ny kloak.  

7. En bedre gadebelysning på Nordtoften. Den er nærmest ikke-eksisterende.  
 

Der vil være repræsentanter til stede ved vejsynet, som vil kunne svare på spørgsmål 
og uddybe vores ønsker.” 
Brev er sendt til kommunen, som har kvitteret for modtagelse. Vejsynet er den 
6.5.2010 og bestyrelsesmedlemmer må meget gerne deltage, hvis det er muligt. 
 
Det er ikke på vejsynet, der kan diskuteres busskjul, men det er meddelt, at det skal 
behandles på et møde i kommunen. Michael M undersøger, hvor langt sagen er nået. 
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Kirsten  H. oplyste at kirkestien mellem M.W. Gjøesvej og Flintebjergvej ud for 
ejendommen Rubjerggård skal flyttes, så den kommer til at følge gamle skelpæle, som 
er fremdraget i forbindelse med landmålerbesøg. 
 
Ren By projekt  søndag 18.4.2010 
Else og Jytte står for arrangementet. Kirsten og Ulla vil deltage. Der håbes på 
flere deltagere. Else har udfærdiget 12 ruter i byen incl. Brandhøjgårdsvej ud for 
Reerslev. 
 

 Sankt Hans onsdag 23.6.2010 
Skoleinspektør Jens Arendt har lovet at  holde båltale. Øvrig planlægning på 
bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. 
 
Sommerarrangement i Hedeland  sandsynligvis lørdag 21.8.2010 
Det vil indenfor en uges tid blive endeligt besluttet, om et stort musikarrangement 
kan finde sted. 
 
Julearrangement lørdag 27.11.2010 
Skoleinspektøren havde lagt op til, at dagen kunne være en skoledag, men det er 
lærerne ikke interesseret i. Der er nedsat et udvalg under fællesgruppen for alle 
byens foreninger, som kommer med forslag til afvikling. 
 
Agenda 21 rådet 
overvejer om Reerslev kan få en selvstændig repræsentation, da vore udfordringer er 
anderledes end forholdene i Sengeløse. Repræsentanten fra Sengeløse, som p.t. 
repræsenterer alle landsbyerne deltager ikke i Agendamøderne, hvor suppleant skal 
indkaldes. Michael BC deltager derfor i næste møde. Hvis der fremover kun skal være 
en repræsentant for landsbyerne, foreslås at repræsentanter fra alle landsbyerne holder 
særskilte møder i løbet af året. Der lægges op til et samarbejde mellem landsbyerne, 
som kan tages op af den nye bestyrelse i Landsbylauget. 

 
ad 4. Generalforsamlingen 
 Ulla udfærdiger omgående en køreplan for aftenen med arbejdsfordeling m.m. 
 Underholdning er fastsat til start kl. 20. 
 Det drøftedes igen at lade kontingentopkrævning køre over betalingsservice. 
 Etablering koster kr. 450,- og opkrævningsgebyr er p.t. kr. 8.50 pr. betaling. 
 Det formodes, at systemet først kan komme til at køre fra næste årskontingent. 
 
ad 5. Der er modtaget en klage over at stien mellem Dybkærvænget og Tingstedvej ofte 

ikke benyttes, men at der vandres over marken i stedet. Landsbylauget kan tilbyde 
klager at være behjælpelig med et udkast til omtale i Tingstedet. 

 
møde slut kl. 21.45 
referent Ulla Christensen 

 
 
 


