
Dagsorden til 

Reersø Lokalråd bestyrelsesmøde hos Henrik 

Mandag den 18. marts 2019 

 

Tilstede: Anita, Magrethe, Knud, Henrik, Vagn 

Fraværende: Kasper og Lis 

Referent: Anita 

 

Punkt 1: 

Godkendelse af referat fra den 24.01.2019 Godkendt 

 

Punkt 2: 

Evaluering af lokalrådsmødet for medlemmer 

den 13. marts. 

Der deltog 19 medlemmer i mødet. 

Deltagerantallet kunne godt have været noget 

bedre, men der blev alligevel et godt møde, 

hvor flere ting blev drøftet. Herunder mere 

beplantning og skovrejsning på øen. Her var 

man enige om at det måtte være op til den 

enkelte lodsejer at gøre det. Sikring af 

Nordstranden blev drøftet og her var man enige 

om at det var noget der skulle ske i samråd med 

digelagets når/hvis man kunne skaffe penge og 

tilladelser til det. Der vil blive afholdt et nyt 

medlemsmøde omkring oktober/november. Til 

dette møde henstilles det til, at hvis nogle er 

forhindret i at deltager at de sender deres 

forslag så det kan drøftet på medlemsmødet. 

 

Punkt 3: 

Der er kommet et forslag om at vi kan ændre 

bestyrelsesantallet fra 7 til 5 hvis vi ikke kan 

finde kandidater nok til generalforsamlingen. 

Som udgangspunkt skal der være 7 i bestyrelsen 

for at bestyrelsen skal være så bred funderet som 

muligt. Hvis det viser sig umuligt at finde 7 

personer til bestyrelsen kan man indtil næste 

valgperiode nøjes med 5 medlemmer i bestyrelsen. 

 

Punkt 4: 

Generalforsamlingen den 25. marts. 

Mødetid. ? 

Hvem køber kaffe, the, sukker, fløde, 

servietter? 

Hvem bager kager? 

Hvem køber øl og vand? Forslag til pris. Øl 

10,00, små sodavand, 6,00,  ½ liter vand og 

dåsecola 10,00. Samme priser på 

lokalrådsmødet på onsdag. 

Hvem trykker dagsorden, regnskab og budget? 

Hvem sørger for stemmesedler? Det har Vagn 

Hvem er referent til generalforsamlingen? 

Mødetid 18,30 

Knud køber, kaffe,the,sukker,fløde,servietter.  

Lis, Anita, Knud bager n bradepandekage, 

Vagn Sørger for drikkevarer. 

Lis sørger for kopi af dagsorden, regnskab, 

budget. 35 stk. af hver 

Vagn kommer med stemmesedler. 



Hvem kontrollere medlemskab ved døren?? 

Er der noget jeg har glemt. ????????? 

 

Lis med hjælp fra Anita er referent ved 

generalforsamlingen. 

Lis og Anita kontrollerer medlemskab ved 

indgangen. Der kan ved denne 

generalforsamling kan betales 20,00 kr. ved 

indgangen som kontingent. 

 

Punkt 5: 

Generalforsamling igen. 

Magrethe og Kasper genopstiller ikke. 

Hvem har vi af nye kandidater der har sagt ja 

til at opstille. 

Valg af 2 bestyrelses suppleanter. Vi har i dag 

kun Flemming Jensen som jeg ikke har talt 

med endnu om han genopstiller. 

Valg af revisor og 1 suppleant. I dag er Preben 

Jørgensen og Søren Weensgaard som revisorer 

og de modtager genvalg. Suppleant er Finn 

Bjerregaard som jeg ikke har talt med endnu. 

 

Følgende har sagt ja til at stille op til 

bestyrelsen. 

Freddy Borre bestyrelsen 

Niels Bech bestyrelsen 

Flemming Jensen som suppleant genopstiller 

Kristian G Sørensen som suppleant 

Revisor Preben Jørgensen genopstiller 

Revisor Søren Weensgaard genopstiller 

Johnny Lieme stiller op som revisor suppleant 

 

 

 

Punkt 6: 

Regnskab for år 2018. 

Gennemgang af kassebog. 

Gennemgang af revideret regnskab og 

underskrift på regnskab af bestyrelsen. 

Gennemgang af budget for år 2019 

Det hele vedlægges som bilag. 

Regnskab, kassebogen og regnskab 

gennemgået og godkendt. 

 

Punkt 7: 

Orientering om flagstangforløbet med 

kommunen og sandfodringen på Nordstranden. 

Vi skal sende tegninger ind til kommunen om 

placeringen. 

Vi har fået et tilbud på 6 flagstænger a. 5,0 m 

med flag og underrør med låg til kr. 6.650,00. 

Så vi har råd til 12 til 14 stk. 

Placering.  2 flag ved indsnævringen ind til 

Reersø, ved kirken, ved Reersøhuset, ved 

chikanen ud for Carsten røgmand, ved 

chikanen  ud for købmanden, ved chikanen ud 

for Kasper, ved Havne grillen. Henrik og Vagn 

laver en opmåling og arbejder videre med 

placeringerne. 

 

Punkt 8: 

Evaluering om omdeling af folder og 

gentegning af medlemskab. P.t. har vi ca. 120 

gentegninger hvoraf mange er nytegninger. 

Uddelingen gik efter planen. 

Dags dato er der 154 medlemmer og der er 

omkring 60 nye medlemmer 



 

 

Punkt 9: 

I forbindelse med mødet den 26. marts om 

fådetfikset puljen, bliver der måske nedsat det 

udvalg, der skal finde ud af hvad pengene skal 

anvendes til. Vi skal finde en repræsentant til 

denne opgave. 

Vagn er valgt til denne arbejdsgruppe. 

 

 

Punkt 10: 

Eventuelt. 

Herunder næste møde lige efter 

generalforsamling, hvor vi skal konstituere os, 

drøfte beplantning i chikaner og Skt. Hans 

 

Knud har bestilt blomster til chikanerne hos 

Reersø købmanden til levering om 10-15 dage. 

Vi aftaler plantning senere. 

 


