
Dagsorden til  

Reersø Lokalråd bestyrelsesmøde hos Freddy 

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19,00 

 

Til stede: Vagn, Freddy, Lis, Anita, Kristian, Knud, Henrik 

Fraværende:  

Referent: Lis. 

 

Punkt 1: 

Sandfodring: Nu er tilladelse fra Naturstyrelsen 

endelig kommet med høringsfrist i 4 uger som 

udløber i dag hvor der er bestyrelsesmøde. 

Vi skal drøfte hvordan vi kommer videre. 

Jeg vedlægger kopi af: 

Tilladelserne fra Kystdirektoratet. 

Kopi af tilbud på sand. Gamle priser 

Kopi af tilbud på kørsel. Gamle priser 

 

 

Det tilbud vi fik i første omgang var sand fra 

Kalundborg havn. I dag bliver der ikke losset 

sand på havnen. Derfor skal det hentet i 

Næstved eller på Masnedø. Jeg har fået priser 

fra Lars vognmand på levering begge steder og 

priser på sand begge steder. I alt drejer det sig 

om 210 tons (140 m3) 

Sand fra Næstved kr. 26.250,00 Kørsel 

14.064,00 I alt 40.314,00 (vi tager dette) 

Sand fra Masnedø kr. 21.883,00. Kørsel 

18.750,00. I alt kr. 40.633,00 

Fra Kalundborg var prisen i alt kr. 36.769,75. 

 

Hvornår skal sandet udlægges. april/maj 

Vejen der til. Skilt autocamper ikke tilladt. 

Afspærring af dige for kørsel: Søge kommunen 

om opsætning af vejspærring/bom, ned til 

Nordstranden, samt opsætning at skilt med 

kørsel med autocamper på vejen forbudt.  

Anmode kommunen om de vil lave vejen ned 

til Nordstranden, da det er en offentlig 

badestrand.  

Der til skal det nyt Volleyboldnet m.m. (vi 

flytter banen lidt, samt sætter ny net på/Vagn 

køber net) 

 

 

 

  

 



Punkt 2: 

Henvendelse fra en borger: Kopi af mail: 

Hej Vagn og I andre i lokalrådet  

Her er inspiration til et emne at arbejde med i 

Lokalrådet  

 

Mvh. 

Karsten Pennov 

 

htps://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/j

ette-og-arne-boevlede-med-daarlig-

busforbindelse-nu-staar-de-bag-30 

 

 

Sendt fra KP iPhone 

 
Vagn Guldborg <vagn@vagnguldborg.dk> 
 

fre. 25. okt. 2019 

19.18 

 
 
 

til Karsten 

 
 

Hej Karsten. 

 

Tak for det fremsendte forslag om en delebil. 

Jeg så også lidt om det i fjernsynet hertil aften. 

Jeg tager forslaget med til det næste 

bestyrelsesmøde.  

Jeg stiller mig dog lidt tvivlende om behovet på 

nuværende tidspunkt på Reersø. Jeg synes ikke 

vi ligner de øvrige jyske landsbyer med 2 til 5 

busafgange om dagen. 

Vi har faktisk mulighed for at komme til 

Slagelse station 21 gange om dagen, hvor 

Flextrafik (som skal ske 2 timer før brug) er 

med i spillet, som jeg har regnet ud. Rene 

busture uden bestilling af flextrafik har jeg 

regnet ud til 12 til 14 afgange om dagen. 

Så spørgsmålet er så hvem der vil donere 

30.000,00 kr. til opstart og hvem der tør 

låne/leje en delebil ud til Reersø med de 

busmuligheder der er på nuværende tidspunkt. 

 

 

Lokalrådet synes forslaget er godt men mener 

ikke at der vil være nok personer der vil 

anvende muligheden for låne/lejebil når vi har 

så mange busforbindelser inkl. flextrafik 

muligheder. Så risikoen ved en investering på 

kr. 30.000,00 bliver fro stor. 
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http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/jette-og-arne-boevlede-med-daarlig-busforbindelse-nu-staar-de-bag-30
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Punkt 3: 

Drøftelse omkring opsætning af flagalle på 

vores flagdage. Jeg vedlægger en kopi af mit 

forslag. 

Flag Allen opsættes efter den skitseret liste. 

Vagn udarbejder en opsætningsplan over de 

personer der skal opsætte og nedtage 

flagstængerne. 

Opsættes senest kl. 08:00, nedtages kl. 18:00 

 

Punkt 4. 

Drøftelse omkring husstandsomdelt folder som 

vi gjorde sidste år i forbindelse med 

indkaldelse til generalforsamling og betaling af 

kontingent. 

Vagn har skrevet i forslag. Lis trykker og vi har 

en uddelingsliste. 

Skal uddeles i uge 5-6 og senest fredag den 7. 

februar. 

 

Punkt 5. 

Forslag til ting/aktiviteter vi skal ansøge om 

tilskud til i løbet af år 2020 ud af den pulje på 

kr. 45.000,00 i område syd som Reersø 

lokalråd er en del af. 

Der annonceres om muligheden for at komme 

med forslag. Forslagsstilleren skal selv være 

med til at føre forslaget ud i livet. 

 

 

 

Punkt 6. 

Drøftelse omkring generalforsamlingen onsdag 

den 11. marts i Reersøhuset. 

Herunder hvem er på valg og hvem stiller op: 

På valg er: 

Lis 

Vagn 

Henrik 

Freddy (Blev sidst valgt for 1 år) 

 

Forslag til generalforsamlingen skal stilles 

senest den 10. februar. Derfor skal omdelingen 

af vores skrivelse være afsluttet senest den 7. 

februar. Der opsættes opslag på vores stander 

om generalforsamling og frist for indsendelse 

af forslag. 

Lis stiller op igen 

Vagn stiller op igen 

Henrik ønsker ikke genvalg 

Freddy stiller op igen 

Vi spørger Thomas Pedersen om han vil være 

dirigent. Thomas har sagt ja. 

 
 

Punkt 7. 

Regnskab. 

Orientering omkring økonomi i lokalrådet. 

Kopi af kassekladden vedlægges. 

 

Kassekladden, kontoudtog fra bank 01.01.19 til 

31.12.19 og regnskab for år 2019 er udleveret 

til bestyrelsen og gennemgået. 

Ingen kommentar/godkendt 
 

 

Punkt 8. 

Orientering omkring forløbet i Aktionsgruppen 

om brug af kr. 500.000,00  

 

Til orientering 



 

Punkt 9. 

Eventuelt. 

 

Herunder næste møde og hvor. 
 

 
Intet. 
 

5 marts kl. 19:00 hos Vagn 

 


