Referat af generalforsamling i Reerslev Landsbylav 2018
Afholdt i Kultur- og forsamlingshuset den 21. marts.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
I bestyrelsen er følgende på valg:
Berit Handberg – modtager genvalg
Miriam Bønnelykke – modtager genvalg
Marianne Hasselriis – modtager genvalg
Søren Mortensen – modtager genvalg
Erik Thamm
Suppleant på valg:
Der skal vælges to supleanter
8. Valg af revisorer og suppleanter
Revisor på valg:
Ole Hansen
9. Eventuelt
Ad. 1
Forsamlingen valgte at holde generalforsamling uden dirigent. Forsamlingen konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad. 2
Jesper Boesen tog referat
Ad. 3
I beretningen blev fortalt om de mange aktiviteter som Landsbylavet laver sammen med
Menighedsrådet og forsamlingshuset igennem året.
Man har også i år ordnet gadekær, hvilket har bragt megen glæde.

Igen, igen har man kæmpet for bus 490, der i år har fået en køreplan som ser ud til at kunne holde
fremover, hvilket er godt for byen.
Jesper er blevet valgt ind i Landdistriktsudvalget for en ny 4-årig periode.
Reerslev deltager i Landsbyklyngen ”De 5 ved Tissø”.
Landsbylavet har fået en bevilling til indkøb af maskiner til ”Reerslev Vej og Park”
Beretningen blev godkendt.
Ad. 4
Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede at lavet pt. har mange penge på kontoen. De
fleste dog til den ovennævnte bevilling. Derudover er der også penge som er indkommet til
forskønnelse af landsbyen.
Årets øvrige drift har givet et lille underskud primært fordi Skt. Hans gav et pænt underskud, da vi
valgte at få maden leveret.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5
Kontingentet er fortsat 100 kr. for en husstand.
Ad. 6
Der var ikke indkommet forslag
Ad. 7
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Miriam Bønnelykke
Marianne Hasselriis
Søren Mortensen
Sune Sahara Raaschou Rudal
Kasper Telling
Følgende blev valgt som suppleanter:
Hans Madsen
Berit Handberg
Bestyrelsen konstituerer selv og finder ud af, hvem der kun er valgt for 1 år.
Ad. 8
Ole Hansen blev genvalgt
Ad. 9

Her blev ordet frit og vi talte om følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•

Vi skal have fulgt op på gadekæret og sikret os, at der bliver ryddet op hele vejen rundt
Vi skal arbejde på at få flere stier ud i landskabet og helst, hvor man kan komme til at gå
runder.
Vi skal sikre, at der kommer folder ud til alle nye, hvor der også er informationer om
landsbylavet
Vi kan evt. få materialet med ud med kirkebladet
Vi skal undersøge, hvornår der bliver gjort noget ved gadebelysningen i landsbyen
Vi skal se om vi kan gøre noget ved vejbelægning på fx Jyderupvej, der giver vejstøj på
grund af sten
Vi skal se om vi kan få bredbånd helt ud til de sidste huse.

En hyggelig generalforsamling blev afsluttet ikke alt for sent i god stemning.

