Referat af borgermøde om ”Få det fikset” puljen arrangeret af
Reerslev Landsbylav
Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19 – 21 i Reerslev Forsamlings‐ og Kulturhus
1. Miriam Bønnelykke bød velkommen til de 36 fremmødte borgere og forklarede om
aftenens forløb. Der ville blive fremlagt tre projekter, men det var stadigt muligt at komme
med flere forslag.
2. Sune Rudal præsenterede ”Få det fikset” pujlen og fortalte om kommunens intentioner og
hvad der var afsat i budgetaftalen for 2019‐2021. Der blev forklaret, at det var projekter
med et offentligt sigte, som faldt indenfor formålet og der krævedes en lokal proces med
bred involvering, deraf borgermødet, og endelig skulle dette dokumenteres via
interessetilkendegivelser. Ansøgninger skal vedlægges to tilbud fra leverandører/
håndværkere og vil blive behandlet i Landdistriktsudvalget.
3. Fremlæggelse af projekter. Det ville være muligt at stille spørgsmål efter hver
præsentation.
a. Reerslev Smedje. Hanne Brandt fortalte om planen om at genskabe den gamle smedje i
landsbyen så tæt på den oprindelige form i 1700‐tallet. Smedjen vil have en udstilling af
gammelt smedeværktøj og gamle landbrugsredskaber, skabt af smeden. Intentionerne
er, at det skal være et arbejdende værksted og der er allerede tilknyttet tre smede.
Foreningen ”Reerslev Smedje” var allerede tilkendt midler fra ”Få det fikset” puljen til
første fase af restaureringen af Landdistriks‐udvalget, men manglende at få
interessetilkendegivelser til projektet for at kunne udgifterne dækket. Adspurgt blev det
desuden oplyst, at foreningen ikke har intentioner om at søge flere midler fra puljen.
b. Forsamlingshuset. Vibeke Bach fra forsamlingshuset, fortalte, støttet af et slideshow,
om at forsamlingshuset trænger til en renovering af tag og gulv. I og for sig en simpel
opgave, men da taget nu er belagt med asbestplader, er det en meget dyr proces at få
det ned og bortskaffet i specialcontainer. Det er vigtigt at få pladerne udskiftet, inden de
begynder at ”drysse” med asbest‐forurening som resultat. Taget skal desuden
forstærkes med lægter og muligvis skal spær erstattes. Forsamlingshuset ville søge
midlerne i ”Få det fikset” puljen og ville gerne have så mange som muligt bakker op om
projektet med interessetilkendegivelser.
c. Gadekæret. Henrik Kaas fremlagde via et visuelt slideshow en idé, om hvordan
gadekæret kan gøres mere indbydende og seværdigt. Dels gennem en let oprensning af
kæret, dvs. fjernelse af døde grene m.m., dels ved at fjerne det krat, som er skudt op
omkring gadekæret. Den stejle bred langs den tilstødende kommunale grund vil blive
kantet af store marksten og dermed skabe udsigt over kæret og hindre, at man falder i.

Overfladen er om sommeren fuldstændig lukket af andemad. Derfor indgår også
etableringen af et soldrevet springvand, som dels kan trænge andemaden til side, dels
ilte vandet. Endelig skal udsigten til gadekæret og kirken overfor kunne nydes fra bænke
opstillet på grunden. Projektet søgte interessetilkendegivelser og deltagere. Fem
personer meldte sig til et projektudvalg.
4. Yderligere spørgsmål til fremlæggelserne. Der var ikke umiddelbart flere spørgsmål.
5. KAFFEPAUSE
6. Andre spørgsmål. Der var ikke opstået yderligere spørgsmål i pausen.
7. Mulighed for at afgive sin interessetilkendegivelse til projekterne. Fortrykte sedler gik
rundt på de to borde, hvor det var muligt at skrive sig på som interessent til de enkelte
projekter.
8. Tak for i aften. Miriam takkede de mange fremmødte for et godt og konstruktivt møde.

