
Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. marts 2018 kl. 19:00  

REFERAT:  

Deltagere: Steen, Palle, Flemming, Werner, Georg, Karin

Fravær:    Stine , Asger, Lene, Mariann, Birthe, Pernille, Kirsten, Erik, Else

Emne: Opfølgn/ 
ansvarlig

1) Valg af ordstyrer  Palle

2) Valg af referent Karin

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 
          
Referat: 
Kommisorium fællesspisning afventes Karin

4) Status fra Ad-hoc grupperne 
Generalforsamlingsgruppe (Palle, Erik, Steen, Flemming) 
Møde afholdt 15. februar 
Indkaldelsen med regnskab/budget udsendt via MAIL og breve til alle 
medlemmer 
Opslag på INFO-tavle og på vores hjemmeside 
Vi serverer en lille anretning (evt. sandwiches) fra Gundsø Smørrebrød 
Ordstyrer bliver Kaj Søby (Mariann's mand) 
Formanden er ved at skrive årsberetning 
Tovholderne bedes komme med input 

Referat: 
“Reminder” om GF udsendes mhp at øge tilstrømningen. PALLE 
Mødetid for bestyrelsesmedlemmer klokken 18.ALLE 
Der der skal foreligge til afkrydsning ved indgang - medlemsliste 
og tilmeldingsliste . PALLE 
Evt. brug af overhead ved fremlæggelse af regnskab aftales 
mellem Palle og Erik 
Tovholder for trafikgruppe og fællesspisningen fremlægger 
årsberetning - Palle den øvrige beretning. KIRSTEN/KARIN 
Referent: ? - skal findes  ALLE 
Lille anretning leveres som sandwich PALLE 

Revy-gruppe/Det praktiske (Palle, Erik, Asger) 
Der er pt. ikke afholdt møde endnu 
Men Hans Bredahl og Palle holdt et kort møde d. 15/2 med revy-tekst-
forfatteren og Eva Hejlsø. 
Referat: 
Med støtte fra revyforfatter Jacob - der er rigelig stof at arbejde 
med. 
     

  



5) Orientering fra formanden  

Pernille har meddelt at hun udtræder af Landsbyrådet pga. manglende tid. 

Vedligeholdelse af INFO-standeren 
    Lys og rammer i stykker.  Der er indkøbt et par nye rammer 
    Plaxiglas-ramme er genfundet i Brugsen og placeret på rette sted 
igen :-)  

Opsigelse sendt til Landsdistrikternes Fællesråd 1-3-2018 
      
Stor debat om BUS 217 i DAGBLADET og på Facebook 
    
Emner til nye bestyrelsesmedlemmer 
Referat: 
Werner og Kirsten udtræder af landsbyrådet. 
Asger indtræder Kirstens sted 
Nye interesserede til bestyrelsesarbejdet eftersøges. Der er lige nu 
3-4 interesserede. Har du forslag henvendes til Palle. ALLE 
Palle orienterer om kommende møde med Landsbyrådene i Ågerup 
og Herringsløse  mhp erhvervsforums-dannelse i vores område.  
Jarl deltager også. 
Infotræet - Belysningen ordnes ila foråret. Ligeså klaprammerne. 
GEORG/FLEMMING 
7. april er der loppemarked i byen - landsbyrådskontoret er åbent 
med byfestbilletsalg og evt. andre aktiviteter - gode ideer er 
velkomne. ALLE 

6) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi og medlemmer.         
Regnskabet for 2017 er revideret og godkendt. Klar til 
Generalforsamlingen. 
  
Hvordan ser regnskabet for Madfællesskabet ud? 
Referat:  
Der kan ikke gives et retvisende tal, da afregning fra brugsen ikke 
er på plads. Der resterer 1000kr. til husleje i daglibrugsens 
sponsorat.  

7) NY HJEMMESIDE   v/Asger 
Status på arbejdet 



8)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Der var møde i TRAFIK-gruppen d. 1-3-2018 
Referat:  
Dialogen ved morgenmødet ved 217`s stoppested med politikere 
og brugere var positivt. 
Georg oplyser at der i privat regi arbejdes på et overdækket 
stoppested på grundejerforeningens grund. 

BYFEST   v/Flemming   
Der afholdes møde d. 13. marts 2018 i BYFEST-gruppen 
2 mindre telte er indkøbt! 
Salg af BYFEST-billetter starter 7. april kl. 11 - samtidig er der MARKED i 
BY-centeret. 
Snart starter en INFO-kampagne for festen. 
Referat: 
Billetsalget er åbent fra kl 11 - 16. 
Nedsat pris på billetter der købes på dagen. 
Der tænkes i at forny festen, der helst skal være som den plejer, 
med sæbebobler, popcornsmaskine, scloss-ice. Sjove drinks - og i 
de mindre telte, kan folk hænge ud. 

Jazz-udvalg    v/Palle 
De to 2018 koncerter er på plads  

Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Werner   
Kommende planer og arrangementer? 
Referat: 
Werners kulturgruppe-oplæg om at koordinere kulturelle indslag i 
byen i et samarbejde med foreningerne medtages i beretningen og 
som punkt på dagsordenen. PALLE 

Natur- og stier  
Arbejdet ligger pt. stille 

UNGE-gruppe     v/Birthe 
SKATER-projektet er pt. lagt i bero. 

Kunst på kontoret  v/Birthe 

Fællespisning   v/Karin 
Næste arrangement d. 6. marts 2018 har 40 deltagere 
Afholdes i "slyngel-stuen" til en mindre husleje. 
Forsamlingshuset holder fast i kravet om husleje på kr. 3000,- for salen. 
Referat: 
Da det ikke ville “gøre så ondt” på økonomien valgte gruppen at 
gennemføre fællesspisningen. Af hensyn til kontinuiteten, 
gæsterne og de frivilliges gejst.  
Daglibrugsens sponsorat dækker huslejen. Dagens “overskud” på 
cirka 1200 kr. står i banken til kommende huslejer. 
Der arbejdes på en forårsafslutning i april, men da der er trængsel 
på forsamlingshusets udlejningskalender, er ikke sikkert at det 
lykkes. 

PR-gruppe     v/Palle og Asger 
Ny hjemmeside er sat på et særskilt punkt på dagsordenen pga. 
vigtigheden 
Der satses på BLAD nr. 15 til maj måned! 
Ny udgave af BYENS KALENDER ER laves først i marts måned. 



9) Eventuelt– og hørt i byen! 
Referat: Set på facebook - ønske om fiskebil i byen. God ide som vil 
blive fulgt op.  

Palle

Næste møde er  torsdag d. 5.  april  kl. 19:00 
Her skal vi vælge tillidsposter og tovholdere for det næste 
år!  


