
Referat fra Generalforsamling i Reerslev-Stærkende Landsbylaug 
Fredag d. 29. april 2011 i Reerslev Forsamlingshus 

 
 

Formanden bød velkommen og foreslog Johannes Thulesen som dirigent.  
 
1. Valg af dirigent. 
 Johannes blev valgt.  
 
2. Valg af stemmetællere. 
 Lis Madsen og Helle Leegaard blev valgt.  
 
3. Formandens beretning. 
 Formanden gennemgik årets arrangementer i store træk –  

Sct. Hans aften i Lergraven –  
Julestue på skolen i samarbejde med Forældreforeningen – 
Juletræstænding og efterfølgende middag i Forsamlingshuset – 
Fastelavnsfest i samarbejde med Forsamlingshuset, hvor vi måtte 
begrænse deltagerantallet. Til næste år vil vi forsøge at have 
plads til alle. –  
Efter en del korrespondance med kommunen lykkedes det at få opsat 
buslæskur på Tingstedvej ved Solvang/Sognevej. – 
Formanden konstaterede, at opbakningen til landsbylauget fortrinsvis er i 
kraft af de ældre generationer. Efterlyser forslag mht. at ændre dette.  
 
Kommentarer til formandens beretning:   
Lis Madsen foreslog at flytte generalforsamlingen til et andet tidspunkt, 
da fredag aften er et dårligt tidspunkt for børnefamilierne.  
Jørgen Würtz gav udtryk for, at det vil være svært at ændre bestående 
problem for forældre med skolesøgende børn. 
Ellen Hansen bakkede op om dette, da mange forældre er optaget af 
mange aktiviteter i forbindelse med børnenes skole, sfo o.a.  
 

 Formandens beretning blev godkendt.  
 
4.  Fremlæggelse af revideret regnskab. 
 

Ulla Christensen gennemgik regnskabet og glædede sig over at 
medlemstallet er steget fra 67 til 109 efter mulighed for betaling via 
bank/PBS. 
Kommentarer:  
Finn Gottrup foreslog, at man fremover fravælger ørebeløb i regnskabet.  
Viggo Kanding spurgte, om det var et positivt regnskab, da der var 
forskellige konti i regnskabet (Café-udvalg o.a.). Ulla bekræftede, at det 
var et positivt regnskab med overskud.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt.  



 
5. Indkomne forslag.  

Bestyrelsen foreslog ændring af §7, så 4-årsreglen udgik.  
 
Efter en længere debat for og imod forslaget, blev der stemt ved 
håndsoprækning. Der var 26 for forslaget og 18 stemte imod. 2 undlod at 
stemme. Forslaget blev forkastet, da der ikke var 2/3 flertal for den 
foreslåede ændring. 
Jørgen Würtz havde fremsendt 4 forslag til 
generalforsamlingen/bestyrelsen. Han valgte dog at trække forslagene og 
lade bestyrelsen arbejde videre med dem. 
 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Uændret kontingent kr. 150,00 blev vedtaget. 

 
7. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Michael B Clausen (ikke på valg) 
Kirsten Halby (genvalgt) 
Nick Ziegler (ikke på valg) 
Karin Øhlenschlæger (ikke på valg) 
Niels Paulsen (nyvalg)  
Tanja Borge (nyvalg) 
Lars Andersen (nyvalg) 
Preben Rosenberg (nyvalg)  
 
Suppleanter: 
Åge Christensen (genvalg) 
Michael Michaelsen (nyvalg) 
 

8. Valg af bilagskontrollanter: 
Niels Willumsen  
Jesper Petersen 
 
Bilagskontrollantsuppleant:  
Ulla Christensen 
 
  

9. Evt.  
Formanden opfordrede til at komme til ’Gi Den Gas’ i Idrætsforeningen. 
Så stod maden på bordet og lokkede. 

 
 
Efter maden underholdt bandet ”The Dirty Dogs” unplugged. 
 


