
Generalforsamling Reerslev Landsbylav 

Dato 10.03.2022 

Antal deltagere 16 husstande (17 personer). På det givne tidspunkt var 
der 41 husstande som medlemmer. 

Ad 1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Niels Henrik, som modtog valg. 
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 
Ad 2) Valg af referent og stemmetællere 

Miriam valgt som referent 
Anne og Marianne valgt som stemmetællere. 

 
Ad 3) Bestyrelsens beretning 

Det har igen været et mærkeligt Corona-år. Vi måtte aflyse ølsmagning og generalforsamling blev 
først holdt i juni, pga. forsamlingsforbud. Som et udtryk for det, har aktiviteten været forholdsvis lav 
og bestyrelsen har holdt 6 møder i løbet af året, men vi har så kommunikeret en del online. Vi har 
dog alligevel nået en del. 
 
Da der hen mod sommer blev lempet på forsamlingsforbuddet, fejrede Landsbylavet sammen med 
Forsamlingshuset ”genåbning af samfundet” med en genåbningsfest d. 21. maj, bl.a. takket være 
midler vi fik fra kommunen. Der blev delt flyers ud i Reerslev og omegn om genåbningsfest, 
generalforsamlinger og medlemskab. Det gav da også en del medlemmer.  
 
Det var også muligt at holde grundlovsdag (med flagning), sammen med menighedsrådet og 
Forsamlingshuset. Og Landsbylavet holdt også Skt. Hans, dog uden fælles salatbuffet. Alle foreninger 
oplever en del afmatning i form af færre deltagere end tidligere. Det bevirkede også at høstfesten 
blev opgivet, da entusiasmen ligeledes var faldet blandt arrangørerne. Det vil forhåbentlig ændre sig 
igen.  
 
Til gengæld fik Landsbylavet sat et juletræ med lys op og foreningerne arrangerede juletræstænding 
med julemand og små gaver til glæde for især børnene. Vi takker Casper Bistrup for atter engang at 
have lagt strøm til juletræet og Henrik og Berit Handberg, fordi vi atter en gang kunne fælde et 
grantræ i deres skov. 
 
Redaktørerne af Reerslevs Venner på Facebook opgav ævred i juli, da de oplevede, at det var svært 
at styre tonen på nettet. Landsbylavet takker Hanne og Karin for den store og mangeårige indsats. 
Landbylavets bestyrelse holdt et hastemøde og besluttede at overtage redaktørrollen i fællesskab, da 
vi mente, at det er af meget stor betydning for landsbyen at have FB som kommunikationskanal.  
 
Der blev med hiv og sving holdt et par møder i Kalundborgs Område Midt, som består af 
beboerforeningerne i Ubby/Jerslev (Hvidebæk), Jorløse, Sæby-Hallenslev, Buerup og Reerslev. Her 
blev der dels fik fordelt bevilling fra kommunen, heraf midler til aktiviteter omkring genåbning, og 
dels arrangeret et vælgermøde i Buerup op til kommunevalget. Endelig har Landsbylavets formand 
overtaget en af Område Midt’s to pladser i Landdistriktsudvalget. 
 



Vi fik en henvendelse om en opsætte nærpakkestation her i Reerslev, men det har ikke været muligt 
at finde et sted, hvor den kan stå. Vi har haft snak muligheden for et større fællesskab mellem 
Landsbylavet og Forsamlings- og Kulturhuset, men foreløbig er der ikke kommet noget konkret ud af 
det. 
 
Byens blomsterkummer er igen i 2021 blevet vedligeholdt af Bodil, hvilket formanden takker mange 
gange for og tak til dem, som vander. Der er også en stor tak til Reerslev Vej og Park, som 
vedligeholder stykket omkring gadekær og Jeppes Plads. Endelig en stor tak til de aktive, der har 
arbejdet og stadig arbejder på at gøre vores gadekær til et mere attraktivt sted at være.  
 
I forbindelse med gadekæret opstod der den ide at få en petanquebane på Jeppes Plads og ikke 
bygge et shelter. Aktionsgruppen var med på ideen og formanden måtte så rundt og samle et 
tilstrækkeligt antal underskrifter for den ændring og sende en ansøgning med kort og tilbud på 
ændring til Landdistriktsudvalget. Den blev så bevilget sammen med en landzonetillladelse og i 
september blev den bygget. Siden har Landsbylavet skaffet petanquekugler og en kasse til at have 
dem i, som snart vil blive sat op ved banen. Hen mod slutningen af året fik vi så endelig den §3 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven, som gør det muligt at få de sidste ting på plads i gadekæret. 
 
Vi har brugt meget tid de sidste par år på lys, fiber og fortove. Det startede som bekendt i marts 
2020, men først hen under vinteren 20-21 fik de gravet noget og fortovene blev fjernet. Her var de så 
smarte at flytte markeringerne til nye lygtepæle, som formanden havde fået afsat sammen med 
kommunen og leverandørerne, ud på vejen. De havde så ikke forudset, at da de selv havde fejet op 
og kommunen også havde sendt en fejemaskine, så var markeringerne væk. Det gav ekstra arbejde til 
formanden, da nye markeringer ikke passede med aftalen fra 2020.  
 
Da al fiber var gravet ned, skulle Fibia forbinde de enkelte huse. Da vi skulle adviseres, så vi var 
hjemme, regnede Fibia med, at en mand en gang om ugen skulle forbinde 7-8 huse. De ville have 
taget 3 måneder eller mere, før blev færdige, så en henvendelse til kommunen, fik kommunen til at 
stille et krav om færdiggørelse 1. juli. Sådan gik det ikke helt, men entreprenøren Skov-Keld var god 
til at lave mundtlige aftaler med folk og få forbundet husene hurtigere, selvom det egentlig ikke var 
hans opgave. Endelig blev der asfalteret færdig i slutningen af august.  
 
Projektet har været præget af, at der har været skiftende projektledere fra kommunen og åbenbart 
de mest uerfarne. Vi husker bl.a. brevet om, at alle hække skulle klippes tilbage til vejskel. Det fik vi 
en del diskussion ud af, der blev spildt en del af kommunens penge på skelopmåling via en landmåler 
og det viste sig, at det kun gjaldt enkelte grundejere. Senere indrømmede kommunen, at det 
udsendte generelle brev om hække ikke duede som advisering. De enkelte grundejere skulle 
adviseres personligt. Desværre sendte den nye projektleder en advisering om klipning af hæk til en, 
som ikke havde en hæk, men som skulle have beskåret et træ, og den, som skulle klippe hækken, 
endte så med at få det gjort gratis af kommunen.  
 
Nu mangler vi bare at få ordnet det sidste, som et sænket brønddæksel og få muld i stedet for en 
stribe grus, der hvor der er gravet. 
 
Og til sidst, tak til bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år og de hyggelige møder. 
 
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. 
 

 



Ad 4) Fremlæggelse af regnskab 
Regnskab er vedhæftet og godkendt uden spørgsmål 
Foreningen har pr. dags dato 40 husstande som medlem. 

 
Ad 5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret 100 kr. pr husstand – hvilket blev vedtaget. 
 

Ad 6) Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til vedtægtsændringer: 

 
a) Forslag 1: For at sikre en tidssvarende procedure til indkaldelse til generalforsamling blev det 

foreslået at ændre §3 således: 
”Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt brev til de 
enkelte medlemmer eller ved opslag i dagspressen.”  
erstattes af 
”Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel. Proceduren for 
indkaldelsen af er ordinære generalforsamling er som vedtaget på den sidst afholdte ordinære 
generalforsamling.”  
Som konsekvens tilføjes 
” 9. Indkaldelsesprocedure for næste års ordinære og eventuelle ekstraordinære generalforsamling” 
Og 
”Proceduren for indkaldelsen af ekstraordinær generalforsamling bliver vedtaget på den ordinære 
generalforsamling.” 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men det bemærkes at proceduren først indføres ifm. 
indkaldelse til generalforsamling 2024. I 2023 skal der således indkaldes jf. de oprindelige vedtægter. 

 
b) Forslag 2: for at leve op til kommunens krav til godkendte foreninger, så skal det af vedtægterne 

fremgå, hvorledes foreningens vedtægter kan ændres. Derfor tilføjes: 
 
”Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede og med mindst 3/5 flertal. Er der ikke mindst halvdelen af medlemmerne 
til stede på generalforsamlingen, men mindst 3/5 af de fremmødte er for forslaget, kan der indkaldes 
til ny generalforsamling mindst 7 dage efter, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med 
almindeligt flertal, uanset hvor mange der er mødt.” 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Jette, Marianne H og Miriam er på valg til bestyrelsen – alle genopstiller. 
De blev genvalgt 
Bestyrelsen indstillede Kristian som suppleant – Kristian blev valgt. 
 

Ad 8) Valg af revisorer og suppleanter 
Ole Hansen er genvalgt som revisor 
Det var ikke muligt at finde en suppleant 
 



Ad 9) Eventuelt 
a) Ingen tilstedeværende vidste, hvad de nye orange opmærkninger, der er lavet, markerer. 
b) Henrik orienterede om, at der er en del penge i landdistriktsudvalget, som endnu ikke er afsat i 

budgettet. Der afholdes en udviklingsdag på Saltoftehus d. 2. april, hvor der arbejdes med, hvorledes 
disse penge kan bruges i landdistrikterne. 

c) Der er også flere penge i puljen til de lokale beboerforeninger. 
d) Jesper orienterede om, at han ifm. sit arbejde var blevet opmærksom på, at nogle lokalsamfund er 

begyndt at gå sammen om at etablere fælles solvarmeanlæg til fælles fjernvarme med deltagelse af 
både private, virksomheder, kommunale institutioner, kirken osv. 
Der er pt ikke viden om, hvor stort et areal det vil kræve. 
Der var i går en artikel i lokalpressen om Fuglebjerg varmeværk, der har rigtig gode erfaringer med at 
etablere solfangere som supplement til deres alm. fjernvarme. 
Det bør også undersøges om det er mere rentabelt at blive koblet på fjernvarmeværket i Høng. 
Der opfordres til at Landsbylavet indkalder til et møde, hvor interessen i lokalsamfundet undersøges.  
Det blev diskuteret om det er et emne at tage med til udviklingsdagen. 

e) Broen over Møllerenden, som blev bygget for flere år siden og den skal nok holde mange år endnu, 
men den kan med fordel vedligeholdes med lindolie mv. 
Vær også opmærksom på, at broen er meget glat i regnvejr. 

c) Der blev talt om den potentielle Kattegatforbindelse og den projekterede banestrækning gennem 
Reerslev Sogn. Der var enighed om, at det ikke er en sag, som Landsbylavet skal gå ind i, da 
der er delte meninger blandt foreningens medlemmer. Men deltagere på generalforsamlingen 
opfordrede til, at modstandere melder sig ind i den lokale forening, som bliver stiftet i løbet af 
de kommende uger. 

 
Formanden takkede for god ro og orden. 

 


