Referat af ordinær generalforsamling i Reerslev
Landsbylav den 18. marts 2014
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
8. Valg af revisorer og suppleanter
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Ole Hansen blev valgt som dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da
indkaldelse med angivelse af dagsorden var sket med to ugers varsel ved særskilt brev til de enkelte
medlemmer og/eller ved opslag i dagspressen.
Der var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2. Valg af referent og stemmetællere
Som stemmetællere blev valgt Søren Mortensen og Anne Lise Vinther.
Troels Christensen blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning
Jesper Boesen fremlagde bestyrelsens beretning og omtalte de arrangementer og aktiviteter, der er
gennemført i årets løb:
I 2013 har vi dyrket og intensiveret samarbejdet med forsamlingshuset og menighedsrådet.
I det forgangne år er der afholdt øl-smagning, fastelavn, Sankt Hans, høstfest osv. Disse arrangementer er
afholdt i tæt samarbejde med forsamlingshuset og menighedsrådet.
Landsbylavet har også deltaget i samarbejdet kaldet ”De fem landsbyer”. De fem landsbyer mødes 4-5
gange om året og drøfter lokalpolitiske emner – som fx bustrafikken i vores område.
Vi har været en aktiv part i debatten om den nye busplan, der i den grad har forringet bustrafikken i vores
område og har ramt både skolebørn og ældre medborgere. Det ser ud til, at en ny, forbedret busplan
træder i kraft 1. august 2014.
Jesper er blevet valgt ind i landdistriktsudvalget og deltager også i regionens trafikfølgegruppe. På denne
måde er vi med til at sætte dagsorden og præge de lokalpolitiske beslutninger.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab
Miriam gennemgik det reviderede regnskab for 2013. Landsbylavet havde i 2013 43

medlemmer/medlemshusstande. Vi havde ca. 18.000 kroner i begyndelsen af året og cirka 11.000 kroner
ved slutningen af året. Pengene er blandt andet brugt på lydisolering af forsamlingshuset.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kroner.
Forslaget blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen var: Marianne Hasselriis, Søren Mortensen, Miriam Bønnelykke og Berit Handberg.
Alle blev genvalgt.
På valg som suppleant var Hans Madsen. Hans blev genvalgt.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg var: Ole Hansen. Ole blev genvalgt.
Der blev ikke fundet og valgt en revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Berit forslog, at vi gør noget for at vedligeholde legepladsen ved skolen.
Jesper informerede om, at kommunen ikke har planer om at flytte/nedlægge legepladsen.
Jesper kunne også fortælle, at kommunen forsøger at sælge skolens bygninger. Pavilloner er også
kommunens ejendom. Flere mener, at vi bør foreslå kommunen at fjerne pavilloner.
Vi bør overveje at flytte legepladsen, hvis skolens bygninger skifter ejer. Legepladsen bør dog bevare sin
nuværende placering så længe som muligt, da børnehaven bruger den.
Keld forslog at give Reerslev et løft, så byen virker mere tiltrækkende på potentielle tilflyttere.
Keld forslog, at vi kontakter SEAS-NVE/kommunen vedr. nye lysstandere.
Ole nævnte, at skolens bygninger kunne anvendes som lokalt kulturhus. Jesper foreslog, at der nedsættes
et udvalg, der kan arbejde videre med, hvad der kan ske med skolens bygninger og grund. Keld, Sømanden
og Jesper meldte sig til udvalget.
Bodil forslog, at der arbejdes for at skabe et fortov på skolebakken.
Kan vi gøre et eller andet for at forskønne ide-postkassen?
Jesper forslog, at lave en reklamefilm for Reerslev, der kan vise tilflyttere, hvor dejligt her er.
Keld fortalte om betydningen af planter og træer for bier.

Appendiks (sendt med indkaldelsen):

Landsbylavet 2013-2014
Landsbylavets rolle er i løbet af 2013 blevet påvirket af dels det øgede samarbejde med
menighedsrådet og forsamlingshuset og dels forsamlingshusets stærke fokus på i højere grad
at være netop forsamlingshus, hvorved de varetager en masse sociale aktiviteter, hvorfor
disse aktiviteter ikke nødvendigvis skal være landsbylavets primære fokus.
I bestyrelsen har vi i det forgangne år gentagne gange diskuteret dette og er i høj grad nået
frem til, at landsbylavet så længe forsamlingshuset er så velfungerende primært skal fokusere
på de aktiviteter, der naturligt falder uden for forsamlingshusets arbejdsområde.
For det første har vi diskuteret, at vi skal være en slags bed, hvor mange blomster kan gro.
Det handler om, at der er en række ting som vi skal arbejde for, hvis Reerslev og omegn
fortsat skal være et attraktivt sted at være bosat. Vi skal lytte til, hvad folk ser af behov og
hvad folk har lyst til at sætte i værk. Derpå skal vi understøtte disse aktiviteter.
Dermed definerer vi os dels over i nogle mere politiske aktiviteter fx ved at arbejde aktivt i
bussagen og ved at lavets formand nu er valgt ind i kommunens landdistriktsudvalg. Men det
kan også eksemplificeres ved at lavet skal understøtte ønsket om genetablering af stien
mellem Risbjergvej og Hestehaven.
Desuden vil vi også have en række praktiske aktiviteter som fx fortsat forbedring af Kirkestien,
afvikling af Skt. Hans og deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings ”Hold Danmark rent”dag. Vi vil også fortsat afholde Skt. Hans og den 19. maj afholder vi et spændende foredrag
med Tom Buk-Swienty i forsamlingshuset – mere herom senere.
I en tid hvor landsbyerne er under pres, ser vi det som en vigtig opgave at være en forening,
der dels er med til at samle vores landsby og omegn og dels skal kæmpe for vores sager i
forhold til den større sammenhæng i kommunen.
Der er således nok at tage fat på og på den kommende generalforsamling vil der under
eventuelt blive rig lejlighed til at diskutere og byde ind med idéer til, hvad landsbylavet skal
foretage sig i det kommende år.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Reerslev Landsbylav
14-03-2014

