
 
 

Generalforsamling – Reerslev Landsbylav 27. februar 2020 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 
Jesper Boesen blev valgt 
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet ved uddeling af 
flyers, samt annoncering på hjemmeside og Facebook. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Miriam Bønnelykke valgt som referent 
Stemmetællere: Lene Dursben og Kasper Telling 
 

3. Bestyrelsens beretning 
a) Rundt om Tissø -borgermøde  

- 30-35 deltagere fra området 
- Forskellige projektforslag diskuteret blandt andet stisystem og hjemmeside 
- Det var så også noget af det sidste i procesforløbet og efter proceskonsulenten fra DGI 

ikke længere er tilknyttet projektet, så er der ikke sket meget. Men projektet har vist, 
at der er engagement i lokalområdet 

b) Involveret i planlægning af busruterne – det er nærmest fast hvert år. Det lykkedes igen i 
2019, at redde regionens dyreste busrute, 490. 

c) Fællesmøde med menighedsråd og Forsamlings- og kulturhus 
God dialog om samarbejde og kommunikation. Fx fik vi en fælles FB gruppe til planlægning 
af fælles arrangementer. 

d) Nordlyset 
Landsbylavet udarbejde lige som flere andre lokale grupper et høringssvar på budget 2020 
– hvor vi påpegede, at det var en meget lille besparelse med store konsekvenser for vores 
område. 
Repræsentanter fra bestyrelsen deltog på første budgetmøde. Her kom det frem, at der 
nærmest var tale om en fejl fra KK. 
Landsbylavet har efterfølgende skrevet et opfølgningsbrev hvor vi gjorde opmærksom på, 
hvad sådan en ”fejl” i budgetudspillet betyder ift. uro i lokalområdet og potentielle ny-
tilflyttere 

e) Mere synlighed vedr. landsbylavet, hvor Henrik har udarbejdet en ny hjemmeside + flyers 
f) Borgermøde afholdt i januar ift. ”Få-det-fixet”-puljen 

Spændende lokalprojekter med 3 spændende projekter: Forsamlings- og kulturhuset, 
Reerslev Smedje og Gadekæret. 
Mødet viste engagement i lokalområdet. 

g) Traditionelle 



 
a. Grundlovsfest 
b. Skt. Hans 
c. Høstfest 

Gode og fine arrangementer. Som er med til at binde lokalsamfundet sammen. Dog var 
der færre deltagere til Skt. Hans end forventet. 

d. Juletræstænding, nu med julemand, som havde et større show for børnene 
e. Ølsmagning som er en årlig begivenhed, som mange ser frem til – i år blev øllene 

drukket "#$% 
 
Spørgsmål til fremlæggelsen: 
Keld Brandstrup ville gerne høre, hvad bestyrelsen har af tanker omkring 
medlemstallet, som de seneste år har ligget nede omkring 22-30 medlemmer. 
Der var en snak om, hvordan det for nogle kan virke lidt mudret med de ”mange” 
foreninger, ligesom nogle kan tro, at de er medlemmer, fordi de nogle år har betalt. 
Jesper fra bestyrelsen mente, at det kunne være farligt at sammenlægge 
Landsbylavet og Forsamlings- og kulturhuset, fordi man så kun har en bestyrelse og 
dermed mister en del aktive bestyrelsesmedlemmer og det er jo godt, at 
foreningerne arbejder så godt sammen. 
Keld Brandstrup synes, at landsbylavet bør være mere aktive på Facebook ved altid 
at lave link til hjemmesiden, lægge bestyrelsesreferater op osv. 
Anne roste hjemmesiden og det er godt at den er der, samt at indkaldelsen laves i 
FB-gruppen. 
Det er vigtigt, at folk ikke får opfattelsen, at de kun er velkomne til arrangementer, 
hvis de er medlemmer, men man kan måske godt reklamere lidt mere for at blive 
medlemmer. 
Forslag til at foreningerne er godt til at henvise til hinanden på Facebook – gerne 
fra FB-gruppen Reerlevs venner. 
Næsten hvert år på GF diskuteres kommunikation og Landsbylavet har i 2019 haft 
en strategi og Henrik har arbejdet ret aktivt med at lave ny hjemmeside, flyers og få 
en profil på FB. 
Forslag om at foreningerne opkræver sammen, så folk får gjort begge dele på en 
gang. 
Der var 90 deltagere til juletræsfesten. 
Det er vigtigere for bestyrelsen, at der kommer folk til arrangementerne frem for at 
have et højt medlemstal. 
Men antallet af medlemmer har betydning for foreningens legitimitet ift. sager, 
hvor kommunen og også andre organer hører os, samt motivation for arbejdet i 
bestyrelsen. 
I næste flyer kan man evt. skrive, at det har betydningens for foreningens 
gennemslagskraft, mens andre mente, at det var vigtigt, at vi alle får talt med vores 
naboer. 
Der er tvivl om, hvorvidt ”folk” i landsbyen og omegn ved, hvilket stykke arbejde, 
der bliver lavet for dem fx ift. busruter mv. 



 
Kan man forpligtige folk til at fortsætte med at være medlem, når de melder sig 
ind? 
Et forslag kunne også være at samle e-mailadresser ind på medlemmer, således at 
man kan skrive til dem, fx at de plejer at være medlem. 
Måske mangler der medlemmer udenfor Reerslev by, fordi landområderne kan føle 
sig overset. 
Der var lidt snak om projektet vedr. oprensning af gadekæret i Sønderød og Få-det-
fixet puljen. 
 
Beretningen er godkendt med de faldne kommentarer. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab 
a. Reerslev Landsbylav havde i 2019 et underskud på 8.790 kr. Årsagerne til underskuddet er: 

i. Engangsudgifter til nyt telt (indkøbt sammen med Forsamlingshuset og 
Menighedsrådet), nye juletræskæder og 3 års serverplads 

ii. Underskud på Skt. Hans på kr. 4.600. Da der var indkøbt mad til 80 personer, men 
kun godt 30 kom til spisning. 

b. Forslag om tilmelding (inkl. betaling) for Skt. Hans.  Men det har også ulemper at skulle 
have tilmelding. Det kan også være muligt ikke at have bespisning på samme måde, fx at 
folk selv har mad med.  

c. Der var ønske om, at regnskabet opstilles mere korrekt. 
d. Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingent fortsat er 100 kr. pr. husstand, hvilket blev modtaget. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
a. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Sune genopstiller ikke – han har for meget at se ift. restaurering af sit hjem. 
Marianne og Miriam genopstiller 
Jette Hansen stiller op som bestyrelsesmedlem. 
De 3 er valgt. 

b. Valg af suppleanter: 
Det var ikke muligt at finde en suppleant 
 

8. Valg af revisorer og suppleanter 
a. Hans Arne er på valg – og genopstiller 
b. Ole er ikke på valg 

Hans Arne er genvalgt 
c. Lene Dursben er suppleant og genopstiller.  

Lene blev valgt 
 

9. Eventuelt 



 
a. Busruter: Lykkebjerg er udfordret ift. offentlig transport. Ønsker tydeligere information om, 

hvorledes flextrafik fungerer. 
Der var flere til stede, som har gode erfaringer med flex-trafik, men der er også mange som 
mangler kendskab. 

b. Viggo spurgte ind til flag og flagstænger. Sune kunne fortælle, at det er korrekt at Landsbylavet 
har fået 4 flagstænger og flag. De skal placeres ved indkørslerne på Nøragervej og Reerslevvej. 
Til foråret vil der blive nedsat holdere. Der er endnu ikke nogen politik for anvendelse. 

c. Bodil har igen i 2019 plantet krukker rundt i Reerslev til glæde for alle i Reerslev. Vi takker og 
håber, at hun vil fortsætte dette arbejde i 2020. 

d. Gadebelysning: Bestyrelsen opfordres til at indhente oplysninger om, hvad der skal ske. 

Der var 19 stemmeberettigede deltagere i GF 

 


