
	

	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 18:30  
 

Deltagere:  Palle, Erik, Lene, John, Mariann 
Fravær:  Karin, Birthe, Henrik, Steen 

 
Dagsorden og referat: 

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer 
Erik 

 

2) Valg af referent 
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes 
Dagsorden godkendt 

 

4) Opfølgning fra sidste referat 
Se referat af 13. maj 2019, punkt 5 
Ved efterfølgende bestyrelsesmøder diskuteres et par af de 
nævnte punkter, så vi efterhånden kommer listen igennem. 
 

 
 

Næste møde 

5) Orientering fra formanden 
Henvendelse fra Græsningslauget om ønske om bænk 
(Kan vi f.eks. flytte en af tyrde eksisterende bænke, der ikke anvendes 
så ofte) 
 
Byfesten nærmer sig hastigt. Formanden vil gerne have hjælp til at 
lave en flot GLR-stand ved byfesten! 
 
Div. orientering om øvrige små emner ... 
 
Referat: 
John havde hjemmebagt kage med. Den var god. Tak for kage ! 
Landsbyrådet vil donere bænk til græsningslauget. I nærheden af 
sundhedssporet er der en bænk, der kan flyttes. Efter nærmere aftale 
kan græsningslauget selv flytte den. 
Til Landsbyrådets Byfest-stand skal der laves en i foto planche. Har du 
fotos mv.liggende, så find dem gerne frem. 

 

 

6) Byens Borger 2019 
Mariann orienterer om de indkomne forslag 
3 personer skal sættes til afstemning blandt medlemmerne (som har 
betalt kontingent i 2019). 
 

 



	

	

 
Referat: 
Vi indstiller 
Arne Larsen, Georg Holm Petersen, MTB-gruppen 
 

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
Opkrævning for 2019 er i fuld gang! 
 
Referat: 
Økonomien er ok. Opkrævning for år 2019 er i gang 
 

 

8) Planlægning af "Paraply-møde" til septemper 
Med det formål at få dannet en ny forening, der varetager kommende 
byfester.  
Der skal nedsættes en gruppe, der arrangerer mødet. Finder dato, 
indkalder relevante personer/foreninger og arrangerer det praktiske 
med mødested mv. 
 
Referat: 
Diskussion af planlægning af paraplymøde udsættes til møde i 
efteråret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Næste møde 

9) Kort status fra undergrupperne 
 
Generel kommentar: der bør være flere bestyrelsesmedlemmer 
tilstede ved diskussion i undergrupperne. 
 

Trafik- og trafiksikkerhed      
Hvordan skal gruppen fortsætte? 
 
BYFEST       
Kort status ... 
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
Det går løs pinselørdag - der er skaffet frivillige til arrangementet - også 
til oprydningen efterfølgende.  
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
Børneforestilling i Bycenteret til august. GTM arrangerer. 
Markedsdage i centeret er ved at blive fastlagt. 
 
Referat: 
Foredrag på biblioteket til efteråret er planlagt. 
 
Natur- og stier  v/Steen 

 
 
Næste møde 

 



	

	

Brev til Natur interesserede foreninger. 
  
UNGE-gruppe     v/Birthe 
Banen er monteret, der er plantet 50 træer og stedet er i brug! 
Der er lagt op til en indvielse d. 19/6 - kl. 13. 
 
Referat: 
Der mangler et lille element før banen er færdiglevetet. 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Kører planmæssigt. 
 
Fællespisning   v/Karin 
Der planlægges 3 fællesspisninger til efteråret. 
 
PR-gruppe     v/Palle   
Bladet er omdelt til hele byen (stor tak til John). 
Vi fik en enkelt reaktion på min omtale af fremtiden for BYFEST! Pågældende er 
svaret. 
Har andre modtaget reaktioner på bladet? 
Der er sendt pressemeddelser til pressen omkring JAZZ - og omkring skater-
projektet. 
 

10) Næste møder 
Der er foreslået disse dage: 
Mandag 2. september  
Tirsdag 1. oktober 
Onsdag 6. november 
Onsdag 11. december 

 

 

11) Eventuelt 
 

 

	


