
 Dagsorden til  

Reersø Lokalråd bestyrelsesmøde hos Lis 

Mandag den 29.april 2019 kl. 19,00 

 

Tilstede: Vagn, Freddy, Anita, Niels, Henrik, Lis 

Fraværende: Knud 

Referent: Lis 

 

 

Punkt 1: 

Godkendelse af referat fra den 25.03.2019 

 

Godkendt 

 

Punkt 2: 

Evaluering af beplantning og pasning af 

blomster i chikanerne. 

 

Lis og Knud har ryddet bedene for ukrudt den 

9. april. Niels, Frede og Vagn har plantet 

blomsterne den 17. april. Vagn har vandet 2 

gange. Alle deltager i vanding, der gives 

besked til Vagn, når man gør det. 

 

 

Punkt 3: 

Orientering om sandfodring på Nordstranden. 

 

 

Vagn har dags dato igen rykket Naturstyrelsen 

pr. telefon. De oplyser at de er ved at være 

nede til vores sag i deres bunke af sager. Vagn 

oplyste Naturstyrelsen om vigtigheden med en 

snarlig afgørelse inden sommer. 

 

Punkt 4: 

Orientering om opsætning af flag allé 

 

Hvis der opsættes et flag for hver 100 meter 

skiftevis i hver side skal der bruges 16 

flagstænger. (vedtaget) 

De husstande hvor flagene placeres, bliver 

orienteret af Vagn/ Lis, der er lavet et notat, 

hvor de skriver under på at de acceptere det.  

Det bliver plastfibre flagstænger (alle enige) 

 

Punkt 5: 

Vi skal drøfte en ny forretningsorden til 

godkendelse i bestyrelsen. 

Tag jeres forslag med til mødet. 

 

Jeg vedlægger et bilag med mine foreløbige 

forslag. 

 

 

Bestyrelsen er enige 

 

Punkt 6: 

Drøftelse af Sankthansaften. 

Modtagelse af grenaffald? 

 

Opsætning af skilte? 

Opsætning af ”damerne” 

 

Vi starter festlighederne kl. 19 

Grenaffald. Vi opsætter skilt med dato for 

aflevering 25/5-1/6- 8/6-2019. 

Opsætning af skilte uge 23 (Freddy/Niels) 

Opsætning af ”damerne” uge 23 (Vagn/Lis)  



Fremstilling af heksen. 

Brandslukning. 

Højtaleranlæg. 

 

Eventuelt toilet? 

Talerstol (Stillads) 

 

 

 

Opsætning af telt og nedtagning 

 

Borde og stole. 

 

Salg af øl og vand/ Salg af pølser. 

 

 

 

Pressemeddelelse. 

Kaffe/ kage 

 

Båltaler 

Vin til båltaler. 

 

Hvem deltager i bestyrelse? 

Strøm til Div. 

Hvem uden for bestyrelsen har givet tilsagn om 

at deltage? 

 

Fremstilling af heksen. (Lis) 

Brandslukning (Henrik) 

Højtaleranlæg, Henrik kontakter Palle kommer 

og spiller et par timer 

Toilet, pris Vagn undersøger 

Talerstol, opstilling den 22 juni. Thers levere 

stillads (spørge Kasper Duncan om han vil 

opstille) 

 

Opstilling af telt. Den 23 juni. Vi mødes kl. 

11/nedtager inden vi går hjem. 

Borde og stole. Alle tager det med de har 

 

Vi spørger købmanden samt Grill om de vil 

sælge øl/vand/pølser. (Vagn) 

Popkornmaskine og popkorn Vagn 

 

Annonce og pressemeddelelse. (Vagn) 

Lene, Lis og et par stykker mere 

 

Vagn/Lis undersøger 

Vagn køber Vin/ Anita kommer med  kaffe til 

brygning 

 

Vagn, Knud, Freddy, Henrik, Lis 

Henrik undersøger omkring strøm 

 

 

Punkt 7. 

Ønsker til ting eller aktiviteter der skal søges 

penge til. 

 

 

Højtaleranlæg, bordbænkesæt,  

 

Punkt 8. 

Eventuelt - herunder næste møde 

 

 

Anita: Huller på Reersøvejen/strandvejen kan 

vi gøre noget. (Vagn skriver til kommunen) 

 

Mandag d. 2. september 2019 kl. 19 hos Anita  

 

 


