Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd
Mandag d. 2. september 2019 kl. 18:30 - max. 21:00
Deltagere:
Fravær:

Palle, Erik, Karin, Lene, Birthe, Mariann
John, Steen, Henrik

Dagsorden og referat:
Emne:
1) Valg af ordstyrer
Erik
2) Valg af referent
Mariann
3) Kan dagsordenen godkendes
Dagsorden kan godkendes.
4) Opfølgning fra sidste referat
Referat af bestyrelsesmøde 13. maj 2019, pkt. 5, bordet
rundtpunkt bør genbesøges ved de kommende møder, således at
de nævnte punkter efterhånden bliver gennemgået. Under pkt. 7 i
nærværende referat er der taget hul på nogle af spørgsmålene.
5) Orientering fra formanden
"Frivillig fredag" afholdes i år d. 27. september! Tilmelding kan
anbefales og bør ske snarest!
Kort orientering om klage omkring Bålhytten og efterfølgende dialog
med spejderne.
Der har været Festival i Jyllinge! Kommende arrangører af BYFEST i
Gundsømagle - kan måske få nogle ideer herfra.
Fremtidige åbningstider for vores kontor!
Formanden foreslår fra 5. september og fremefter ugentligt åbningstid
hver torsdag kl. 18-19:30.

Palle har som privatperson indstillet HANEBJÆLKEN til Roskilde
Kommunes Foreningspris 2019.
Laminering og fotokopiering for andre foreninger.
Jarl Mathiesen flytter fra byen 10. september. Havde sidste dag i
Fitness d.31. august.

Opfølg/
ansvarlig

Referat:
Palle har meldt sig til frivillig fredag. Opfordring til
bestyrelsesmedlemmer: Gør det, hvis du har tid.
Klage over larm ved brug af bålhytten: hytten sorterer under
spejderne. Hytten må gerne bruges af alle, men larm skal
undgås. Regler for brug er beskrevet på infotavle foran hytten.
Jyllingefest var ok. Mange gode ideer at hente der.
Kontorets åbningstider: Palle reklamer på fb herom.
Karin laver en torsdagsliste for kontorvagter.
Laminering, kopiering som service for at lokke folk ind. Men
hvad skal denne service koste ?

Karin
Palle

6) Økonomi og medlemmer v/Erik
Status på økonomi og medlemmer
291 har dd. betalt kontingent for 2019
Rykkerprocedure for de resterende går i gang nu! Ca. 130 mangler at
betale...
Referat:
Der er penge på kontoen. Hvordan får vi de udestående kontingenter
inddrevet ? Palle begynder at rykke de 130, der endnu ikke har betalt.
Pinsejazz gav lille underskud, sensommer gav overskud. Vi havde en
diskussion om, hvorvidt jazzarrangementerne burde koste entre. Erik
og Palle overvejer.
7) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere?
Fra flere sider er stillet forslag omkring dette emne!
Et af dem går ud på i samarbejde med Forsamlingshuset, at lave f.eks.
et søndagsmøde, hvor nye borgere kan mødes med eksisterende
"gundsømaglere" - og få information om byen - og få oplysninger om
byens mange foreninger. Byens foreninger skal således være
repræsenteret på dagen, evt. have en lille stand - og der kunne være
små spændende indlæg/foredrag.
Der lægges op til at danne en ad hoc gruppe, der finder en dato - laver
et oplæg, og skriver en henvendelse til Forsamlingshuset om ideen.
Referat:
Ad hoc gruppe består af Palle og Henrik Lykke fra landsbyrådet.
Palle skriver en henvendelse til forsamlingshuset og forelægger ideen.
Der anmodes om at få gruppen suppleret med 2 personer fra
forsamlingshusets bestyrelse. Ad hoc gruppen skal afgøre:
- Dato for møde (gerne en søndag eftermiddag i januar 2020)
- Mødets dagsorden
- Økonomi mht. leje af forsamlingshus

Palle og Henrik
Lykke

- Invitation af aktuelle foreninger og foredragsholdere
På selve dagen bør alle Landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer være
tilstede, både for at svare på spørgsmål og for at hjælpe med praktiske
opgaver.
8) Planlægning af "Paraply-møde" med focus på BYFEST 2020
Vi har drøftet det tidligere ...
Landsbyrådet vil gerne give stafetten videre til nye kræfter - omkring
opgaven med at arrangere BYFEST!
Hvordan skal vi tackle denne udfordring?
Palle har fået OK til at vi søger penge som vanligt til byfesten (her d.
15. september) og at pengene senere kan overføres til den nye
forening, "Gundsømagle Byfest", der evt. dannes.
Det foreslås at der nedsættes en ad hoc gruppe, der finder dato til
møde, hvem skal inviteres og hvordan skal dagsordenen udformes?
Referat:
Nye kræfter søges. Dette er ligeledes beskrevet i GLR’s nyhedsbrev
03/2019.
Ad hoc gruppe bestående af Palle, Birthe, Karin og Erik er udpeget.
Denne gruppe mødes 11. september kl. 11 for at planlægge “Byfestmødet” nærmere.
Ad hoc gruppen skal beslutte
- Dato for “By-fest” mødet. 10. oktober 2019 er foreslået
- Booke mødested
- Hvem skal inviteres
- Hvordan inviteres
- Skal evt. særligt interesserede i “By-fest” arbejdet
forhåndsadviseres om mødet ?
“By-fest” mødet foreslås afholdt 10. oktober

Palle, Birthe,
Karin, Erik

9) Kort status fra undergrupperne
Trafik- og trafiksikkerhed
Hvordan skal gruppen fortsætte?
Skal vi efterlyse medlemmer til gruppen?
Vi har opnået og fået udført mange gode ting på trafikområdet, så måske
er der lige nu ikke det store pressende behov for yderligere tiltag.
Men dog et behov for at have øjnene åbne - f.eks. omkring BUSbetjeningen i byen - og kommende MOTORVEJE ...
Referat:
Alle melder ind, hvis de hører om eller observerer emner, der er
trafikrelevante. hvis du vil drive gruppen, så sig til.
Mariann kontakter Margretheskolen for event i den mørke tid. Hvis ja, så
inviterer vi også Georg.

Mariann

BYFEST
Foreløbigt resultat: 15.300 i underskud!
Heraf har Roskilde Kommune udbetalt 10.000 kr. i underskudsgaranti.
De sidste 5300,- kr. må vi selv udlægge.
Der er i skrivende stund endnu ikke afholdt evaluering af Byfest 2019!
Flemming har lovet at indkalde snarest.
Referat:
Hvis tovholder for Byfest 2019 ikke snarest indkalder til Evaluering for
byfest 2019 vil Landsbyrådet gøre det. En evaluering af Byfest 2019 er
vigtig at give videre til de kommende byfestarrangører.
Jazz-udvalg v/Erik og Palle
Pinsejazz 8. juni! Pga. vejret færre deltagere end forventet. Det gav et
lille underskud. Musikken var prima!
Sensommer jazz 24.august: Sol og sommer og superbt orkester. Der
forventes et pænt overskud.
Palle har indkøbt 4 stk. 35 kg/parasolfødder på tilbud – til erstatning for
de besværlige VAND-fødder!
Referat:
Penge til jazzarrangementer 2020 skal søges nu.
Event/Kulturudvalg/Bibliotek v/Birthe
Børneforestilling i Bycenteret 1. august. i samarbejde med GTM gik rigtigt
flot. Vi bør også fremadrettet samarbejde med GTM om lignende
aktiviteter.
Julemarked i centeret er fastlagt til: lørdag d. 30. november.
Palle foreslår (udfra succes andre steder fra) at vi laver en reol eller 2 til
"bogbytning" foran vores kontor. Alternativt kunne den også ligge inde i
kontoret - og så kun være åbent om torsdagen!
Starten på ordningen burde igangsættes via en speciel event - og med
god foromtale!
Referat:
Til børneforestillingen var der 40-50 deltagere. Det lykkedes !!
Husk datoen d. 30. November. Anja styrer sammen med Birthe.
Mht. bogbyttereol vil Lene spørge om bibliotekets holdning hertil. Vi gør
ikke yderligere, før vi har kommentar herfra.
Foredrag på biblioteket, se også bibliotekets egen eventkatalog:
3.10.2019 – om Gundsømagle
7.11.2019 - ernæring og træning
Natur- og stier v/Steen og Palle
Brev til Natur interesserede foreninger. Hvem gør hvad?
Ridestier i skoven:

Lene

Via Line Hummel og Kristine Lerche (Vibesø Ridecenter) er der et arbejde
i gang med skovfoged Jens Nielsen om at planlægge en række ridestier i
Gulddysseskoven. Landsbyrådet følger projektet - og vil orientere om
det, når det nærmer sig et resultat.
Borde/bænke på toppen af “Ørebjerget" er i elendig forfatning! Bør
udskiftes/renoveres INDEN dragedagen. Palle har kontaktet
Naturstyrelsen - skovfoged Jens Nielsen.
Referat:
Intet yderligere
UNGE-gruppe
v/Birthe
Skaterbanen blev indviet d. 19/6 - kl. 13 i flot sommervejr.
Tomas Breddam og de unge klippede den røde snor.
Referat:
Intet yderligere
Kunst på kontoret v/Birthe
P.t. er der ingen udstilling.
Referat:
Ny kunstner: nu udstiller Anna Feldtmose indtil engang i december.
Fællespisning v/Karin
Der er planlagt 2 fællesspisninger til efteråret.
Og hele 6 fællesspisninger i 2020 - med angiven menu!
Udmelding via nyligt udsendt NYHEDS-brev!
Kan et specielt MobilePay nummer til Fællesspisningen lette arbejdet
omkring betalingen?
Referat:
Der arbejdes på at optimere samarbejdet med Brugsen.
Billetsalget til fællesspisning 8. oktober starter på mandag. Karin har
ferie.
Husleje til næste års spisninger kender vi ikke.
Fællesspisning foregår på faste ugedage. Af sidste nyhedsbrev fra GLR,
fremgår menuerne.
Erik undersøger, om vi nemt kan få et mp kun til brug for fællesspisning.
PR skal sættes i gang. Smart, hvis vi havde en skabelon, hvor det blot er
menuen, der skal udskiftes.
PR-gruppe
v/Palle
Der blev udsendt et Nyhedsbrev (3/2019) midt i august.
Emnerne var: Fællesspisning, Sensommerjazz, Dragedag, Brætspilsdag
og åbningstider på kontoret! "Brevet" blev også omdelt på Jazz-dagen.

Erik

Vi har ca. 3000 kr. til gode hos VistaPrint! De kan bruges til diverse tiltag
og PR-artikler.
BLAD nr. 18! Palle foreslår udgivelse i midten af november!
Palle har prøvet at BOOSTE diverse opslag på Facebook - for at
tydeliggøre arrangementer (Brugt f.eks. til omtale af JAZZ- koncerter og
betaling af kontingent)
Landsbyrådets gruppe på Facebook “Gundsømagle -Dialog" har nu 2082
edlemmer
De øvrige grupper:
Gundsømagle Byfest: 509
Gundsømagle køb, salg og bytte: 2012
Gundsømagle – Erhverv: 420
Referat:
Nyhedsbreve er gode. De er forholdsvis nemme at skrive og viderebringe.
De er udelukkende i GLR’s regi.
Byens kalender ligger pt. Lidt stille. Karin vil kigge på opgaven og
vurdere hvor omfangsrig den er.
Penge fra Vistaprint har vi et års tid til at anvende. Kan bruges til diverse
pr, feks T-shirts, kasketter, plakater osv.
Blad 18 planlagt til evt. at udkomme i november.
Det koster et mindre beløb at BOOSTE et opslag på fb. Måske kunne
metoden anvendes til pr for fællesspisningen.
10) Næste møder

Tirsdag 1. oktober kl. 18:30
Onsdag 6. november
Torsdag 12. december Bemærk - flyttet fra 11. dec pga. Hanebjælke-arr.
Møde 12. dec er almindeligt bestyrelsesmøde.
11) Eventuelt
Lys i træet mangler stadig.
Redderliv.dk folder uddelt. Emnet kan bruges som aktivitet på biblioteket

