
Generalforsamling i Reerslev Landsbylav 2016 
 

Afholdt i Reerslev Forsamlings- og Kulturhus, den 1. marts 2016 

Til stede 13 stemmeberettigede hustande af 28 mulige. 

 

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 

 

Ad. 1) Valg af dirigent 

Formand for Landsbylavet Jesper Boesen bød velkommen og foreslog at Hans Arne Nielsen blev valgt som 

dirigent. Og det blev han så. Hans Arne startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt og 

rettidigt indkaldt. 

Godkendelse af dagsordenen gav anledning til en overvejelse om man kunne behandle punkt 4, når 

regnskabet ikke har været udsendt forlods. Hertil blev det anført, at regnskaberne ikke tidligere har været 

udsendt før generalforsamlingen. Der er ikke krav om dette i vedtægterne. Der var flere der ytrede, at de 

synes regnskabet bør offentliggøres før generalforsamlingen. Bestyrelsen tog disse bemærkninger til 

efterretning og sagde at det vil man overveje. 

Herpå blev dagsordenen godkendt. 

Ad. 2) Valg af referent og stemmetællere 

Jesper Boesen blev valgt til referent. Der blev også valgt stemmetællere, men referenten nåede ikke at 

opfange, hvem det blev. Stemmetællerne kom ikke i aktion i løbet af generalforsamlingen. 

Ad. 3) Bestyrelsens beretning 

Af beretningen fremgik det, at Landsbylavet nu spiller en mindre rolle i forhold til at afholde sociale 

arrangementer end man har gjort tidligere. Dette skyldes, at Reerslev nu har et meget velfungerende 

Forsamlings- og Kulturhus, der afholder en masse arrangementer, hvorfor det ikke virker relevant og kan 



være vanskeligt at finde plads til at Landsbylavet også introducerer nye sociale arrangementer. Dette synes 

at være en god arbejdsdeling. Landsbylavet har dog i løbet af det forgangne år afholdt arrangementer. 

Enten selv eller i samarbejde med Menighedsrådet og Forsamlingshuset. Her foregår et super godt og 

gnidningsfrit samarbejde. Arrangementerne har været: 

• Grundlovsdag i samarbejde med Forsamlingshus og Menighedsråd. Dette arrangement var igen i år 

meget vellykket og ved at blive en tradition – selv om det kun var anden gang vi hold det. 

• Skt. Hans – er for mange i byen en tradition nu, hvor man kommer ned og spiser ved teltene og 

grillen. Mange tager udenbys venner og familie med og der er ca. 100, der spiser sammen. Ved 

bålet deltager ca. 150. 

• Høstfest – sammen med Menighedsrådet og Forsamlingshuset – i år primært en fest om aftenen. 

Det var en super god og hyggelig fest, hvor der sagtens kunne have været flere med. 

• Juletræstænding. Den sidste søndag i året tændes byens juletræ og der drikkes gløgg og spises 

æbleskiver. Dette afholdes sammen med forsamlingshuset. 

• Ølsmagning – 3. fredag i januar. Igen i år en superhyggelig aften, hvor selskabet kom igennem en 

række øjensynligt hårdslående øl. 

• Fastelavn – som i år ikke var i vinterferien og derfor kom der rigtig mange børn og voksne. Der var 

ca. 30 udklædte børn. Arrangementet er endnu et godt samarbejde mellem Menighedsråd, 

Forsamlingshus og Landsbylav. Det var meget hyggeligt. 

Ud over disse faste arrangementer prøver Landsbylavet at tage sig af ting som ikke lige hører under et af 

landsbyens to fælleshuse – kirken og forsamlingshuset. 

Der blev nævnt: 

• At landsbylavet har finansieret, at der nu hænger en hjertestarter på gavlen til forsamlingshuset. 

 

Dette gav anledning til at der blev spurgt om der så er lavet et beredskab man kan ringe til og hvor 

nogen så kører ud med hjertestarteren.  

 

Det er der ikke, da det ikke kan gøres effektivt og sikkert nok. Så kommer man i en situation, hvor 

man har brug for den bør man skynde sig at hente den selv. 

 

• At landsbylavet sidste år var involveret i en større kamp for at bevare bus 490, hvilket lykkedes den 

gang. 

 

• At landsbylavet har taget initiativ til at nedsætte en byforskønnelsesgruppe. Hvilket konkret har 

resulteret i at der er kommet blomsterkummer ved byskiltene. 

 

• At landsbylavet har indgået aftale med kommunen om Hans Jeppes hus. Og at vi nu venter på at 

det bliver revet ned og at der bliver lavet en græsplæne. Når det er sket bliver der indkaldt til 

borgermøde, hvor vi i fællesskab skal diskutere, hvad vi vil bruge grunden til. 

 

• At landsbylavet har repræsentation i Landdistriktsudvalget og kommunalbestyrelsens 

trafikfølgegruppe. 

 

• At landsbylavet nu igen er i gang med at kæmpe for bevarelsen af bus 490. 



Herpå sluttede beretningen. 

Det blev bemærket, at bestyrelsen på sidste års generalforsamling havde lovet, at den ville udarbejde en 

velkomstmappe til nytilflyttere. Det er ikke sket. Det beklagede bestyrelsen. Bestyrelsen lovede at tage 

velkomstmappen op på møde mellem Menighedsråd, Forsamlingshus og Landsbylav som foregår i denne 

måned. 

Herpå blev beretningen godkendt. 

Ad 4) Fremlæggelse af regnskab 

Landsbylavets kasserer Miriam Bønnelykke fremlagde regnskabet. Hun kunne fortælle, at der i 2015 har 

været 43 husstande med i Landsbylavet. Dette tal svinger fra år til år og det er ikke de samme, der er med 

hvert år. Øjensynligt er der en del som tror de har husket at betale, men som ikke har husket det hver gang. 

Året har resulteret i et underskud på lige over 8.000 kr., hvilket ikke er et problem, da Landsbylavet som 

regel forsøger at bruge de penge der er. Landsbylavet har haft nogle penge stående fra tidligere år og nogle 

af dem er nu blevet brugt. Årsagen til underskuddet er således dels anskaffelsen af hjertestarteren, men 

også at overskuddet af de fælles arrangementer er blevet givet til forsamlingshuset. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 5) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev efter bestyrelsens forslag fastholdt til 100 kr. pr. kalenderår pr. husstand. 

Ad 6) Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende blev opstillet og valgt for 2 år: 

Bestyrelsen: 

Miriam Bønnelykke 

Berit Handberg 

Søren Mortensen 

Marianne Hasselriis 

Suppleant: 

Hans Madsen 

Ad 8) Valg af revisorer og suppleanter 

Følgende blev opstillet og valgt for 2 år: 

Revisor: 

Ole Hansen 

Ad 9) Eventuelt 



Det blev foreslået at Landsbyen deltager i Danmarks Naturfredningsforenings kampagne ”Hold Danmark 

Rent”. Bestyrelsen lovede, at det vil man sørge for. 

Det blev foreslået, at Landsbylavet taler med Ole Buk om hans hæk ud mod Kirkestien. Den er for bred og 

bør klippes. Vi beder om tilladelse hos Ole til at gøre det. 

 

Hermed sluttede generalforsamlingen og forsamlingen overgik til en debat om man skulle lave en 

bevarende lokalplan for Reerslev. Stemningen var overordnet set, at det nok var for sent. Gennemgående 

er der nok nogle ting vi vil bevare, men i hovedsagen er der sket store forandringer siden Reerslev var en 

idyllisk lille landsby med stokroser og bindingsværk. Forsamlingen var enig om at en lokalplan nok ville blive 

et stort arbejde og en for restriktiv løsning for Reerslev. I stedet enedes man om, fortsat at udbygge 

dialogen med hinanden om, hvad vi synes er dejligt og hvad vi gerne vil forandre.  

Denne debat blev efterfulgt af, at Jesper Boesen orienterede om, hvad der foregår omkring bussituationen 

lige nu. Vi havde drøftelser af bus 490’s betydning for landsbyen. Vi drøftede ulemperne ved de forskellige 

spareplaner, der er fremført. Der var enighed om, at vi skal kæmpe for at sikre vores forbindelse til både 

Slagelse og Jyderup.  

Herpå sluttede en hyggelig aften med mange gode forslag og overvejelser som Landsbylavet kan arbejde 

videre med i det kommende år. 

 

../Jesper Boesen, 02.03.16 




