
Dagsorden Referat fra 

Reersø Lokalråd bestyrelsesmøde hos Vagn 

Torsdag den 26. juli 2018 

 

 

Tilstede: Johnny, Vagn og Knud 

Fraværende: Kasper, Lis, Henrik og Anita med afbud 

Referent: Knud 

1. Godkendelse af referat fra 
lokalrådsmødet  den 3. april 2018 
 

       Godkendt 

2. Orientering fra formanden (Johnny) 
 

- Der er ikke fremkommet noget nyt 
fra gruppen v/ Frank due, som 
arbejder med forslaget til 
forbedring af- eller nyt Reersøhus . 
Jfr. Referat fra første møde, skulle 
der have været indkaldt til nyt 
møde - i uge 22 
 

- Petra Van Kleef har meddelt, at 
”Kløverstigruppen” fremover tager 
sig af arbejdet med Kløverstierne 
 

- Der er konference om småbyers 
udvikling i Kalundborg sydlige del 
lørdag den 29. septemder kl. 10 – 
16. Afholdes på Høng Gymnasium 
 

- I forbindelse med omfattende 
hærværk på Reersø natten til 
søndag den 2. juli 2018 ønskede 
Midt- og Vestsj Politi ikke at rykke 
ud til Reersø og efterforske sagen, 
hvilket er sket flere gange i lignende 
sager inden for det sidste år. 
Johnny har derfor på vegne af de 
forurettede og Reersø lokalråd 
klaget over politiet til Politidirektør, 



Arne Gram og Borgmester Martin 
Damm. 
 

- Der er kommet nye regler om 
persondata: 
”Persondataforordningen”, som 
forpligter lokalrådet til at orientere 
sine medlemmer om behandlingen 
af deres personoplysninger i 
lokalrådets regi. (medlemslisten er 
nu ført ajour og vi er til dato 285 
medlemmer) 
 

- Der har været afholdt fællesmøde 
mellem foreningerne på Reersø og 
her besluttedes det at afholde et 
nyt møde den 12. november kl. 
18.30-21.00 i Bådeklubben. 
 
Orienteringen taget til efterretning 

         
 

3. Økonomi (Vagn) - Økonomien ser således ud pt: Vi 
har modtaget kr. 7.000,00 fra 
Musholm Lax til dækning af 
selvrisiko på Riskshaw cyklen. Det 
kontante overskud fra Skt. Hans 
aften var kr. 569,50. Vi har 
modtaget kontingent fra 1 medlem 
på kr. 19,50. Og der har været 
udgifter til bank, Mobile Pay og et 
par flasker vin til lagerudgifter for 
telt m.v. på i alt kr. 918,50. I alt har 
vi en beholdning på kr. 48.816,37 
hvor følgende beløb er båndlagt til 
Rest gadekær kr. 28.337,50, 
Kløverstrier kr. 5.000,00 og 
Selvrisiko Riskshaw cyklen kr. 
7.000,00.  Hvis/når de 3 beløb er 
betalt vil vi have kr. 8.478,87 til fri 
disposition. 
Taget til efterretning 

 

 
 

 
-  



 
4. opfølgning på sager: 

 
Evaluering af Sankt Hans Arrangement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pasning af trafikchikaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flagallé 
 
 
Shelters 
 
 
Ansøgning hos Kystdirektoratet 
 
 
 
 

              
              Rickshawcyklen 
              
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Der var enighed om, at det var et 
vellykket arrangement med ca. 400 
gæster. Stor tak til Thers Stilladser, 
Robert og Reersø Frivillige 
Brandvæsen for deres bidrag. 
Også stor tak til Ingrid og Benny 
darré for hjælpen. 
Der har været klager over det 
benyttede lydanlæg, samt at bålet 
blev antændt 5 minutter før 
annonceret. Taget til efterretning. 
 
 

- Det bliver nødvendigt at inddrage 
frivillige til vanding af blomsterne i 
2019. Der er forslag om at vi søger 
om en trailer, som kan benyttes 
med en vandtank, hvilket kan lette 
arbejdet. 

 
 
 

- Der søges om flagstænger ved 
lejlighed 
 

- Sagen udsættes til der foreligger 
noget konkret om evt. placering. 
 

- Sagen er i høring hos naboerne og 
berørte myndigheder. 
Høringsfristen udløber i dag og det 
forventes, at Kystdirektoratet 
snarest kommer med en afgørelse 
 

- Reersø Beboerforening ønsker 
alligevel ikke at overtage 
Rickshawcyklen, men Lise Anhøj vil 
fortsat gerne være tovholder på 
cyklen. Beboerforeningen har 
modtaget 3000 kr til 
vedligeholdelse af cyklen. Pengene 
vil blive brugt til formålet.  



Genetablering og vedligeholdelse af gadekær                         
          
 

                   Sagen udsat til næste møde. 
 

5. Indkomne forslag: 
Jette Damlund har skrevet til Anita med 
ønske om at Anita indgik i redaktionen 
på hjemmesiden ”oplevreersoe.dk” og 
forestod nyt fra Reersø Lokalråd på 
siden. 

                   Sagen udsat til næste møde 

6. Gensidig orientering  

7. Næste møde                     Fredag den 26. oktober 2018 kl.        
                    19.00 hos Knud 

8. Evt.   

  

 


