
Dagsorden til  

Reersø Lokalråd bestyrelsesmøde hos Anita 

Mandag den 2. september 2019 kl. 19,00 

 

Tilstede: Anita, Kristian, Freddy, Knud, Henrik, Vagn 

Fraværende: Lis 

Referent: Anita 

 

Punkt 1: 

Godkendelse af Kristian indtræden i 

bestyrelsen som 1. suppleant. 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 

den 29. april 2019 

 

Kristian blev budt velkommen i bestyrelsen. 

 

Referat godkendt 

 

Punkt 2: 

Orientering om køb af transportabelt toilet til 

brug ved Sankt Hans og andre arrangementer.  

 

Et brugt toilet er købt for kr. 5.000,00. I løbet 

af vinteren vil det blive istandsat, så det er klar 

til Sankt Hans næste år. 

 

Punkt 3. 

Orientering omkring forløbet af sandfordring 

på Nordstranden. Jeg har kontaktet 

Naturstyrelsen flere gange både skriftlig og 

telefonisk. For ca. 14. dage siden blev jeg 

oplyst om at vi ville få tilladelsen, men det var 

et spørgsmål om et stort arbejdspres hos 

sagsbehandleren. 

 

Desværre udløber tilladelsen fra 

Kystdirektoratet i oktober måned og jeg er ved 

at ansøge om forlængelse 1 år mere. 

Der er søgt om forlængelse af tilladelse i 

Kystdirektoratet og den er givet den 02.09.20 

 

 

Naturstyrelsen rykkes jævnlig indtil deres 

tilladelse foreligger. 

 

Punkt 4. 

Orientering om den manglende tilladelse fra 

Kalundborg kommune til opsætning af 

flagstænger som jeg har rykket for flere gange. 

Jeg håber på godt nyt inden mødet. 

 

Jeg har stadig ikke hørt noget. Der rykkes snart 

igen.  

Så snart vi har tilladelsen bestilles 

flagstængerne med flag. 

 

 

 

 

 



 

Punkt 5: 

Bestyrelse af Reersø lokalråd med ægtefælle er 

inviteret til Michael`s 50-års fødselsdag fra 

Reersø campingplads lørdag den 7. september 

kl. 14,00. Der er fælles spisning med 

campinggæsterne og musik og dans. Drøftelse 

af gave og hvem der deltager. 

Bestyrelsen i lokalrådet ønsker generelt ikke 

som samlet lokalråd at deltage i indbudte 

fester.  

Ved receptioner og åbning af forretninger 

aftaler bestyrelsen i Lokalrådet i hvert tilfælde, 

om de skal være repræsenteret og hvem der 

deltager 

 

Punkt 6. 

Musholm Lax fylder 40 år og afholder 

reception fredag den 6. september. Drøftelse af 

gave og hvem deltager. 

Lokalrådet repræsenteres ved receptionen af 

Vagn, Freddy og måske Henrik.  

 

Punkt 7. 

Nogle af os har uformelt drøftet muligheden for 

at holde en byfest/havnefest som i gamle dage. 

Er der stemning for at vi taler med de andre 

foreninger om de er interesseret. 

 

Jævnfør vedtægterne er det ikke en opgave for 

Lokalrådet, men vil bakke om omkring dem 

der måtte ønske at arrangerer sådan noget. 

 

Punkt 8. 

Drøftelse af hvornår vi skal afholde 

generalforsamling i 2020 så vi kan bestille 

Reersøhuset. Sidste år var det mandag den 25. 

marts. 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 11. 

marts 2020 kl. 19,00 i Reersøhuset. Lokalet er 

bestilt. 

 

 

Punkt 9. 

Drøftelse af hvornår/om vi skal afholde er 

medlemsmøde. 

Der blev besluttet at der ikke afholdes 

medlemsmøde i år. 

 

Punkt 10. 

Orientering omkring forløbet i Aktionsgruppen 

om brug af kr. 500.000,00 

Vagn der også og kontaktperson for 

Aktionsgruppen til kommunen orienterede 

omkring arbejdet i gruppen. Det blev oplyst at 

det offentlige møde om brugen af kr. 

500.000,00 ville blive afholdt den 15. oktober 

2019 kl. 19,00 i Reersøhuset. 

 

Punkt 11. 

Evaluering omkring blomster og deres pasning 

i chikanerne i løbet af sommeren. 

Blomsterne står faktisk flot p.t. Der er blevet 

vandet omkring 8 gange i år. 

 

Punkt 12. 

Orientering om større udgift for brug af vores 

MobilePay 

Der bliver pålagt et gebyr på kr. 49,00 pr. 

måned og kr. 0,75 pr. betaling. 

 

Punkt 13. 

Forslag til Lokalrådsaktiviteter. 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 



Punkt 14. 

Eventuelt. 

Næste møde og hos hvem. 

Næste møde er den 15.01.2020 kl. 19,00 hos 

Freddy. 

 


