DAGSORDEN
REERSØ LOKALRÅD BESTYRELSESMØDE HOS JOHNNY
TORSDAG DEN 3. maj 2018

Deltagere: Johnny, Kasper, Vagn, Knud, Anita, Henrik og Lis
Afbud: Ingen
Referent: Lis Duncan

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra
lokalrådsmødet hos Lis den 3. april 2018

Godkendt

Pkt. 2: Orientering fra formanden (Johnny)

Teknik og Miljøudvalget behandler i aften sagen
om Naturpark Åmosen.
Forvaltningens indstilling til politikerne er at man
ikke arbejder videre med sagen. Det fremhæves i
indstillingen, at et vægtigt argument er det nye
Lokalråds ønske om at sagen trækkes tilbage og
henlægges. (senere på aftenen fik lokalrådet
oplysning om, at det nu var besluttet at sagen blev
henlagt til STOR GLÆDE FOR BESTYRELSEN.)
29. marts – 2. påskedag kl. 13.00 afhentede vi efter
aftale Reersø Lokalråd materiel, som var stillet
udenfor Petras bopæl på Landervejen 47
Vagn og Kasper afhentede regnskaberne hos Klaus
Eriksen.
Materiellet blev efterfølgende opmagasineret hos
Niels Rasmussen, Bøstrupvej 49, 4270 Høng.
Der er udfærdiget en materielliste.
9. april afholdt Johnny møde med formanden for
Gørlev Lokalråd, Jonas Henriksen efter ønske fra
Jonas.
På mødet blev udvekslet synspunkter for
Lokalrådenes arbejde. (Kun et orienteringsmøde.)
11. april afholdt udvalget, som arbejder med
forslag til vedtægtsændringer møde hos Johnny.
Nærmere herom senere i dagsordenen.
Petra har fremsendt invitation fra Kalundborg
Kommune om deltagelse i en busrundtur med nye

tilflyttere til kommunen. Turen foregår den 5. maj.
Vagn deltager på turen.
Petra har yderligere fremsendt en skrivelse fra
Kalundborg Kommune Sundhedskonsulent, som
minder om planlægning for vandreture i anledning
af Vandrefestivalen 2018, som har 10- års
jubilæum. Der er deadline for tilmelding af
planlagte og guidede ture senest 30. maj.
Frank Due har som repræsentant for
Kulturgruppen inviteret til opstartsmøde om
drøftelse af Reersøhuset. Mødet blev afviklet den
26. april og Johnny havde tilmeldt sig, men måtte
melde afbud pga sygdom. Flemming Due har
efterfølgende fremsendt et referat af
mødet.Referatet er rundsendt til bestyrelsen.
Musholm A/S har givet skriftlig tilsagn om at betale
50.000 kr. til genetablering af Reersø Blå Flag
Strand, samt yderligere at betale 7.000 kr, som skal
dække selvrisikoen på Rickshaw cyklen.
Johnny har indhentet tilbud på sand og kørsel som
lyder på 36.770 kr. herudover skal restbeløbet
dække uforudsete udgifter, samt en nyt net til
Beach Vollye banen.
Johnny er i dialog med både Kystdirektoratet og
Kalundborg Kommune om sagen. Kalundborg
Kommune har meddelt tilladelse til, at Reersø
Lokalråd forestår genetableringen af stranden og
Kystdirektoratet har den 30. april meddelt
proceduren for en ansøgning.
Johnny har på et møde med Lise Anhøj tilbudt, at
Reersø Beboerforening kunne overtage Riskshaw
cyklen gratis, ligesom de 7000 kr til selvrisikoen
fulgte med. Kalundborg Kommune betaler
forsikringen og de 7000 kr doneres af Musholm
A/S
Lise har endnu ikke svaret tilbage
Der er søgt om 1 million kr i Nordeafonden til
Kystsikring og vi har fået et svar om, at vi desværre
ikke kunne komme i betragtning med vores
projekt.

Pkt. 3: Økonomi (Vagn)

Vagn gav en orientering om status på
økonomien. Orienteringen taget til
efterretning

Pkt. 4: Status Sankt Hans arrangement (Knud,
Kasper og Lis)

Tove, Ole, Benny og Ingrid vil gerne hjælpe.
Jim sælger øl-vand-vin.

Marianne og Michael sælger pølser
Thers sørger for repo.
Lis sørger for sange
3/6(Lis) 10/6(Knud) 17/6 (Kasper) kan
afleveres grene.
VPkt. 5: Status hjemmeside og Facebook
2018(Knud og Anita)

Hjemmeside kører 1220 besøg d.d.
Facebook bruges

Pkt. 6: Indkomne forslag

Ingen

Pkt. 7: Status på forslag til vedtægtsændringer
og forretningsorden (Knud, Vagn og Johnny)

Drøftet

Pkt. 8: Gensidig orientering
Pkt. 9: Næste møde
Pkt. 16: Eventuelt

Næste møde afholdes hos Vagn den 26.
juli 2018 kl. 19.00

