Referat af ordinær generalforsamling i Reerslev
Landsbylav 2019
Afholdt i Forsamlings- og Kulturhuset den 11. 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:
Kasper Telling – modtager genvalg
Per Frederiksen – modtager genvalg
Jesper Boesen – modtager genvalg
Berit Handberg – modtager valg
Suppleant på valg:
Der skal vælges to supleanter:
Hans Madsen - modtager genvalg
Ad. 1 Sune Sashara Rudal blev enstemmigt valgt til ordstyrer
Ad. 2 Jesper Boesen blev valgt til referent og til stemmetællere blev Lene Dursben og Charlotte Nielsen
valgt.
Ad. 3 Beretningen blev godkendt
Ad. 4 Regnskab
Sidste år var der 37 medlemmer. Nogle få er med, hvert eneste år, men mange er medlemmer hvert andet
eller tredje år. Kasserede antager at det bliver glemt.
Der gik 30.000 ind i 2017 til Vej og Park og i 2018 blev de så brugt til at anskaffe havetraktor og andet
udstyr. Derfor er der underskud i 2018. Uden traktorkøbet er underskuddet ca. 3.000 kr. Det er ikke et
problem, da vi pt. Har penge og ikke ønsker at ophobe penge.
Vi skal være opmærksomme på at vi ikke indgår i samarbejde med kommunen, hvor vi overtager
kommunale opgaver.
Regnskabet blev godtaget af generalforsamlingen
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog at kontingentet skal være fortsat 100 kr.
Vi skal overveje, hvordan vi husker folk på at betale.

Ad. 6 Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet
Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasper Telling – blev genvalgt
Per Frederiksen – blev genvalgt
Jesper Boesen – blev genvalgt
Berit Handberg - blev valgt
Suppleanter:
Henrik Kaas – blev valgt for 1 år.
Hans Madsen – blev valgt for 2 år.
Ad. 8 Revisor
Hans Arne – blev valgt
Lene Dursben blev valgt til suppleant for 2 år
9. EventueltL
Hjemmesiden skal opdateres.
Det skal undersøges, om Landsbylavet kan søge om yderligere midler til at renovere gadekæret.
Kan vi i fællesskab gøre noget ved hundelorte i byen. Der er sågar hundelorte inde på kirkegården. Sune har
skilte, som man kan sætte på skraldespanden, hvor der står, at folk må putte hundeposer i.
Der kom en opfordring til, at man ikke brokker sig over hinanden på Facebook, men i stedet går over og
snakker med naboen.
Det kunne være rart, hvis vi kunne gøre noget ved det skrald, der opstår ved busstoppestederne. Kunne
man sætte nogle skraldespande op?
Krukkerne ved Reerslevs indgange er en stor fornøjelse. Bodil vil gerne fortsætte i hvert tilfælde et år mere.
Sune takkede for et godt møde med et stort fremmøde.

