
BESTYRELSESMØDE I LANDSBYLAUGET 
 D.14 JAN.2008 KL.18:30 HOS JENS 

 
 

DAGSORDEN: 
1. Gennemgang ref. sidste møde 
2. Evaluering af vore sidste arrangementer, samt økonomi i den forbindelse 
3. Tingstedvej og øvrige trafikforhold 

Brev fra kommunen 
Læserbrev 
Orientering borgerne                                                                                                                

4. Skovrejsning 
5. Agenda 
6. Lokalplan for Taastrup 
7. Medlemmer og økonomi 
8. Hjemmeside 
9. Nye tiltag 
10. Evt. 

 
Tilstede: Jens, Michael, Bent, Rene, Mogens, Claus, Ulla, Jytte. 
 
Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 
 
2. Alle arrangementerne var en succes. Lidt mindre overskud i 2007 som hovedsagelig 

skyldes færre arrangementer. Igen stor tak til cafe-udvalget som har stået for den største 
del af overskuddet. 

 
3. Efter mange års arbejde og diskussion frem og tilbage er det fra landsbylaugets side 

accepteret at kommunen permanentgør chikanerne på Tingstedvej. Efter flere møder og 
mange breve er det på tide at vi melder klart ud til kommunen. Mange har en mening om 
hvordan det også kan gøres, men kommunen har meldt klart ud at de ikke vil bruge 
yderligere ressourcer. Der var enighed om at emnet ikke skal debatteres på 
generalforsamlingen den 11 april.  

 
4. Punktet udsættes til næste møde. 

 
5. Intet nyt om lokalplanerne. Indsigelser/ har ikke modtaget svar fra kommunen. 

 
6. Landsbylauget støtter Sofie Kobayashi fra Sengeløse kommunalforening til at deltage 

det første år, herefter vælges en ny person fra en anden lokalforening. (turnusordning) 
 

7. Der er 85 medlemmer af landsbylauget, vi håber på sigt at trække flere medlemmer til.  
 

8. Landsbylauget har købt domænet Reerslev.dk 
 

9. Landsbylauget er igen i år med på Kultouren den 7-15 juni. Teamet i år er Passion. 
 

10. Næste møde den 11. februar. Generalforsamling fredag den 11. april. 
Vi forsøger at lave et kalendermøde med de øvrige foreninger i byen. 
Brev til kommunen angående placering af ny vejbelysning. Den nye vejbelysning 
placeres direkte ud foran chikanerne.  
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