
	

	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Mandag d. 13.maj 2019 kl. 18:30  
 

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

 
Dagsorden-Referat: 

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent 
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes  
4) Opfølgning fra sidste referat  
5) Bordet rundt - een eller flere gange ... 

Landsbyrådet har nu eksisteret i 10 år!  Vi har fået skabt en mængde 
tiltag i byen, som vi kan være rigtigt stolte af. 
 
Men lad os på dette møde stoppe op for en kort bemærkning 
(inspireret af Esben Danielsen på generalforsamlingen) - droppe den 
sædvanlige dagsorden - og køre bordet rundt et par gang eller fem - 
for at drøfte hvordan vi bedst kommer videre. 
 
Her et par spørgsmål til inspiration - forhåbentligt er der MANGE FLERE 
fra jer ... 
 
Hvordan gør vi årets BYFEST til noget særligt? Har du gode ideer til 
Landsbyrådets  stand - til overraskelser og sjove tiltag! Skal Landsbyrådet  stå 
for festen næste år!  
 
Hvordan får vi skabt en slagkraftig Trafikgruppe? Skal vi hente kræfter udefra - 
eller overlade dette emne til andre i byen? 
 
Kan vi lave nogle retningslinier for hvad Landsbyrådet skal "blande sig i" - og 
hvilke emner vi absolut ikke skal røre? 
 
Skal vi genoptage de "Paraplymøder" som vi forsøgte os med for 2 år siden - 
hvor vi samlede alle byens foreninger og drøftede fælles udfordringer? 
 
Skal vi af og til lave "åbne møde" hvor borgerne fra byen kan deltage og stille 
spørgsmål til os? (Det har man gjort i f.eks. Ågerup) 
 
Bør vi styrke sammenholdet i bestyrelsen med at afholde nogle uformelle 
sammenkomster - ude i byen - eller i skoven? 
 

 



	

	

Hvordan kan vi bedre fordele de administrative opgaver (f.eks. udsendelse af 
medlemskort, udsendelse af kontingentbetalinger, og f.eks. indhentning af 
annoncer til BLAD, kontorvagter, Byens Kalender mv. ) 
 
Hvordan stopper vi rygter og sladder i byen? 
 
Hvilke nye ideer og tiltag for byen kan vi bringe frem i lyset? 
(alt fra nedsætning af farverige blomsterløg til placering af seniorboliger) 
 
Hvordan får vi FLERE medlemmer? 
 
Og så videre - der-ud-af ... 
 
Referat: 
Henrik præsenterer sig. Har tidligere været medlem af bestyrelsen. Er 
pt. i Margretheskolens skolebestyrelse. 
 
Pkt. 1-4: ingen kommentarer. 
Pkt. 3: fremmødte accepterer dagsorden. 
 
Iht.dagsorden havde fremmødte bestyrelsesmedlemmer en 
diskussion/samtale om bestyrelsens arbejde og udfordringer. 
Dette resulterede i nogle hovedpunkter som flg., hvorefter enkelte blev 
diskuteret: 
 
Foryngelseskur (yngre bestyrelsesmedlemmer), fibernet, fællesspis, 
forsamlingshus, indkørsel til Gundsømagle by, byforskønnelse, vartegn 
for byen, traditioner, klima, affald, inddrage personer under 20 år i 
byens liv, aktiviteter med Margretheskolen, foredrag på biblioteket, 
busforbindelser, aktiviteter på tværs af generationer, trafik, byfest 
overført til foreningsregi, paraplymødet, åbne bestyrelsesmøde, fest for 
bestyrelsen, aflastning af formand, ældre-seniorboliger, byens borger 
 
Kommentarer til nogle af ovennævnte aktionspunkter: 
Kommentering af Frederikssund motorvejsføring: alle i byen har en 
holdning hertil. Forslag er, at vi kan afholde et fællesmøde herom for at 
samle kommentarer. 
Byens borger, kan vi finde en ungt menneske som potentielt emne ? Vi 
afventer udgivelsen af Gundsømagle Landsbynyt, hvor der en lille 
artikel herom.  
Byforskønnelse, hvordan får vi lagt blomsterløg i diverse rabatter ? 
Spørg kommunen. 
Affaldssortering til byfest – dette tages med som pkt. til næste møde i  
byfestgruppen. 
Formandsaflastning: Palle ønsker uddelegering af byens kalender, 
deltagelse i redaktionsarbejde, udsendelse af nye medlemskort. Når 
byfesten er afholdt, indkaldes til paraplymøde vedr. afholdelse af 
fremtidige byfester. Der skal være en forening for byfest ellers kan der 



	

	

ikke søges kommunalt tilskud. Selvom GLR evt. ikke står som arrangør 
af næste års byfest, skal vi søge pengene. 
Husk efter brug af vores kontor at rydde op. 
John vil stå for omdelingen af det kommende Gundsømagle 
Landsbynyt. 
Karin tager sig af kontorbookinger 
Mariann sender kontaktbrev til kommende nye medlemmer. Vi enedes 
om, at medlemskort kan elimineres. 
Vi kan holde åbne bestyrelsesmøder, feks kan et pkt. være ridestier, vi  
inviterer relevante interessenter og emnet kan være i begyndelsen af 
mødet.  
Hvordan påbegyndes en helhedsplan for Gundsømagle – inspireret af 
“Fremtidens Svogerslev til gavn for alle” samt plan for Jyllinge -  hvem 
i kommunen skal vi have fat i ? Palle spørger kommunen. 
Birthe: første uge i juni forventes skaterbanen indviet. Banen benyttes 
på eget ansvar, hvilket der bliver skiltet med. 

 
Vi aftalte mødetider for bestyrelsesmøder fra kl. 18:30 til 20:30 
 
Planlagte bestyrelsesmøder resten af år 2019: 
Tirsdag 4. juni 
Mandag 2. september 
Tirsdag 1. oktober 
Onsdag 6. november 
Onsdag 11. december 

 
 
 

12) Næste møde 
Tirsdag d. 4. juni 18:30 
(Hvor vi igen kører med en normal dagsorden) 
  

 

	


