
Generalforsamling Reerslev landsbylav den 18. marts 2015 i forsamlingshuset 

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 revisor og revisorsuppleant 
9. Evt. 

 

Referat: 

Ad. 1 Ole Hansen blev foreslået og valgt som dirigent 

Ad. 2 Ref. Berit B. Handberg. Stemmetællere Søren Mortensen og Lene Tham 

Ad. 3 Bestyrelsens beretning V/formand Jesper Boesen. Beretningen blev godkendt. Se bilag 

Ad.4 Regnskabet fremlægges V/ kasserer Miriam Bønnelykke. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 

Ad. 5 Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 100kr. for en husstand, hvilket blev besluttet. 

Ad.6 Der var ingen indkomne forslag 

Ad.7 Bodil Nielsen, Jesper Boesen og Per Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen 

Ad. 8 Troels Werner Christensen blev genvalgt som suppleant.  Hans Arne Nielsen blev genvalgt som revisor 

Ad.9 Evt. Der er ros til bestyrelsen for de forskellige arbejdsopgaver, de har taget sig af i løbet af året. Det 
bemærkes, at flere tiltag let bliver usynlige, da kommunikationen ikke er optimal udad til. De emner der 
lægges på Facebook forsvinder hurtigt i mængden. Der er ønske om, at Landsbylavet bliver mere synlig, så 
beboerne kan følge med i, hvad der arbejdes med. 

Der er forslag om at Landsbylavet evt. arbejder med en handleplan, som forsamlingshuset foreslog på deres 
seneste generalforsamling. 

 

Bo og leve på landet –En åben debat 

Jesper Boesen informerer om den nye Landdistrikts politik for Kalundborg kommune. Kommunen vil 
afholde en temadag med emnet ”Bo og leve på landet”, hvor bestyrelsesmedlemmer fra de fem foreninger, 



der repræsenterer de fem områder, som landdistriktet er opdelt i, inviteres til debat og gruppearbejde om 
emnet.  

Der var snak om hvilke mål, vi kan sætte os for at blive en bedre landsby at bo i. 

Hvad er attraktivt for tilflyttere til området: Natur, huspriser. God infrastruktur. Gode stisystemer så man 
kan gå ”runder”. Ro. Personligt samvær og relationer for de der har lyst. Man kender folk og hilser på 
hinanden. kultur 

Forslag om mere samkørsel, bl.a. for de der har børn. Ex. til og fra fritids aktiviteter i Høng. Forslag om en 
ny facebook side om samkørsel.  

Forslag om en fælles bil –delebil. 

 

Byforskønnelse 

Marianne / Bodil har gjort overvejelser om, hvordan byen kan se mere indbydende ud.  

Forslag om mere beplantning.  

Få folk ud i naturen og se de muligheder der er, f.eks. tur til Bøgebjerg, Kuglebjerg. Forslag om flere 
arrangerede ture. 

De fejemaskiner der tidligere kørte gennem byen har ikke været forbi længe. Landsbylavet skriver til 
Kalundborg kommune og gør opmærksom på problemet. 

Ønske om udskiftning af gadebelysning. Det vil igen komme på dagsordenen i Landsbylavet. 

En snak om behovet og vigtigheden af gode busforbindelser. Der er på nuværende tidspunkt ikke snak om, 
at der bliver store ændringer for de busser, der kører i vores område. Efter der blev lavet de seneste 
ændringer i busplanen, har der været en stigning på 10% flere passagerer. 

Der er lavet en fordobling fra 300.000 til 600.000 af den pulje, som kommunens børnehaver kan søge til at 
bestille busser til udflugter. 

Kommunen har valgt den løsning med Flex trafik, der koster borgerne færrest penge. Det er en rimelig 
løsning for de borgere, der har behov for transport.  

Der er varierende mobildækning i sognet. Der er dog flere der oplever rigtig god dækning de fleste steder.  


