Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. november 2018 kl. 18:30
Deltagere:
Fravær:

Birthe, Steen, Karin, Palle, Erik
Mariann, Lene, Asger, Flemming, Stine

Dagsorden/Referat:
Emne:

Opfølgn/
ansvarlig

1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Opfølgning på referat fra sidste møde
Referat:
Ingen bemærkninger
4) Orientering fra formanden
♥ Brev fra RK omkring vores ansøgte TILSKUD til arrangementer i 2019!
♥ Kampen omkring Natbusserne. 1885 underskrifter afleveret på Roskilde
Rådhus d. 6. november! Det ser ud til at Natbusserne ER reddet, der er
dog lidt usikkerhed omkring Greve også vil dække deres udgift.
♥ INFO-standeren - nye plaststykker er indkøbt! Nu mangler vi bare lys i
toppen!
♥ Metalplade med alle navnene gennem tiderne, der har været "Årets
Borger"
♥ Fiskebil til Gundsømagle - Status!
♥ Landsbyprisen 2018 - Endelig afgørelse 28. november!
♥ Kaper Thunø (fmd. Margretheskolens Skolebestyrelse) søger 2
medlemmer til skolebestyrelsen - med lokalkendskab - men ikke
nødvendigvis tilknyttet skolen! Der er lavet et opslag i bladet!
♥ Hvem vil hjælpe omkring "Den Gamle Juletræsfest"
♥ Hvem vil hjælpe til JULE-markedet d. 24. november kl. 10-15 ? Vi skal
servere gløgg, have en julekonkrurrence - og hygge på kontoret!
♥ Status på tilmeldinger til årets Julefrokost?
Referat:
♥
Fra Roskilde kommune et tilskud på 50.000kr. til Byfest +
10.000 i underskudsgaranti. 25.000 til jazzen.
♥
Natbussen er helt reddet - Greve kommune har fundet penge.
♥
Karin sætter nye plaststykker op i infotræ-klaprammer.
♥

Karin

Metalplade med æresborgernavne er lavet og afventer lys i
INFO-standeren.

Erik

Lys i infotræ-toppen. Det besluttes at hyre en elektriker. Palle
kontakter en elektriker i byen.

Palle

Metro express til centret - Erik undersøger.

Erik

♥

♥
♥
Fiskebil - ingen afklaring pt.
♥
Landsbyprisen - afventer afgørelse 28.november.
♥

Medlemmer til skolebestyrelsen søges - Birthe informerer om,
at der er en del læsestof. Kompromiset kunne være, at man
kommer som observatør alt efter dagsorden.
♥

Alle

Juletræsfest for 116. gang den 2.december - hjælp søges kl. 1011 og 14 - 16. Der skal gerne mobiliseres 2 fra hver af
foreningerne. Palle er den ene fra landsbyrådet.

ALLE

Julemarked. Der er behov for flere hjælpere Henvendelse til
Palle snarest - Asger sætter flag op/ned.

ALLE

♥

♥
Julefrokosten: Der er tilmeldt 11 deltagere til nu. Plottet ændres til at
foregå på lokal restaurant.
5) Nyt LOGO til Landsbyrådet! (Herunder ny hjemmeside v/ Asger)
Roskilde Mediecenter har rentegnet LOGO-forslag fra Alex Dalum
Alex har set dem - kommenteret og anbefalet det med sort baggrund!
Hvis det kan godtages - bliver det brugt i det nye BLAD, og der kommer en
lille artikel med hans forklaring på symbolikken i logo'et.
Jimmi Røldal er orienteret. (Se vedlagte BILAG)
REFERAT:
Logoet med sort baggrund vælges. Skriften kan justeres senere til
brevpapir m.m.
6) Forretningsorden og kommissorier
Fremlæggelse af de grupper's kommissiorer, der endnu ikke er færdige og
godkendt.
REFERAT:
Fællesspisningens kommissorium er godkendt med oplysning om
økonomi.
Der mangler opdatering af byfestens kommissorium

Flemming

7) Planerne om senior-boliger i Gundsømagle
Møde om sagen d. 5. november i Roskilde Kommune.
Der var respræsentanter fra Entreprenørerne, Gundsøparken, G77,
Mødestedet og Landsbyrådet.
Der var ikke stemning for en bebyggelse med 22 senior-boliger.
Et kompromis kunne være at lave et forslag der gik på den købte grund OG en
del af Gundsøparkens grønne areal, så der stadig var grønt areal på "ByfestPladsen" til spejderne, Mødestedet og andre aktiviteter.
Men det kræver i givet fald Gundsøparkens accept.
Kommunen afventer udspil fra Gundsøparken og byen i øvrigt - og går ikke
videre med de 2 fremlagte skitser.
REFERAT:
Gundsøparkens tilbagemelding om interesse for salg af grønne areal
afventes.
Nyt: Erhvervsarealerne på Holmevej er nu udlagt til boligbebyggelse.
9) Skal vi skifte bank?
Formand og kasserer aftaler nærmere om et passende tidspunkt for
flytningen!
REFERAT:
Aftale om sonderingsmøde laves med AL-bank på fredag.
10) Økonomi og medlemmer v/Erik
Status på økonomi og medlemmer.
Opkrævning for 2018-kontingenter er igangsat af Palle og Erik

Erik og Palle.

388 har betalt pt. for 2018 (48618 kr)
Udlejning af vores 2 "store telte". Retningslinier og regler for udlejning!
REFERAT:
73.000kr. på kontoen lige nu.
Udlejning af teltene er vendt meget kort - bekymring for at det giver
for megen extraarbejde med at holde styr på udlån og teltenes stand ingen beslutning taget.

11)

Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst:
Trafik- og trafiksikkerhed v/Asger
Der er lavet pudebump ved chikaner på Gulddyssevej
Der laves en trafik event i den mørke tid med Margretheskolen, politikere og
politiet.
REFERAT:
Pudebump ved Brugsen - er de lavet efter reglerne? - virker ikke ret
brede - Trafikgruppen bedes undersøge.

Trafikgruppen

BYFEST v/Flemming
Evalueringmøde skal afholdes SNAREST - og beslutning om næste års fest skal
snarest tages!!
REFERAT:
Erik kontakter Flemming om opstartsmøde. Der satses på byfest 15.
juni 2019.
Morgenbolledamerne ønsker et forklæde - uden byfestreklame - kan
da bruges til andre arrangementer. Birthe indkøber 10 stk.

Jazz-udvalg v/Erik og Palle
2 orkestre til 2019 skal findes!
Der skal indsendes evaluering til RK omkring 2018-koncerterne
Der skal afregnes med Gulddyssegården.
REFERAT:
Vi aftalte at der med fordel kunne skabes kontakt til GIMLE i Roskilde,
med henblik på at få nogle gode aftaler til vores JAZZ-koncerter i
2019.
Event/Kulturudvalg/Bibliotek v/Birthe
Familiebanko - Hvordan gik det?
Lene Martinsen (organist) vil gerne ind i gruppen.
REFERAT:
Familie - Banko'et gik deruda`- vellykket.
Lene Martinsen vil gerne arbejde med musik/sang i byen i ikkekirkeligt regi.
Lene bør inviteres til næste møde i Kultur/event-gruppen, med
henblik på et nærmere samarbejde om kulturaktiviteter i byen.
Natur- og stier v/Steen
REFERAT:
Steen beskriver i indlæg i landsbybladet gruppens visioner. Inviterer
byens borgere til at deltage i gruppens arbejde.

Erik
Flemming

UNGE-gruppe
v/Birthe
Hvis vi vinder Landsbyprisen, skal der tages hånd om projektet omkring
SKATER-bane.
REFERAT:
Hvis vi vinder!! - det besluttes, at en A5 flyer indstikkes i
landsbybladet, som deles ud efter 28.november.
Skolen bakker op omkring Skater-bane, hvis vi vinder!

Kunst på kontoret v/Birthe
Nu kunst sat op: Flemming Madsen og Jens C. Hansen
Fællespisning v/Karin
Fællesspisningen 11-10-2018 blev aflyst (Kun 15 tilmeldte)
7. november: 120 mennesker - Flot mad og god stemning!
Hvad siger regnskabet?
Gruppen evaluerer og snakker fremtid ved et møde i januar 2019
REFERAT:
Det samlede regnskab for året er ikke afsluttet. Sidste fællesspis gav
et underskud på mellem 2.000 og 2.500kr som dækkes af
tilbageværende saldo.
Gruppen evaluerer og vender fremtiden ved møde i november og
januar.

PR-gruppe
v/Palle
Bladet er under redigering. 15 små artikler + 21.000 i annoncer.
Går i trykken 16. november og leveres 27. november.
Der skal læse den sidste Korrektur på BLADET i løbet af ugen ...
Der skal laves PR-materiale til JULE-markedet.
Ny udgave af BYENS KALENDER er sat i søen - 8-11-2018!
REFERAT:
6 nye annoncører i kommende blad.
PR i kontorvinduet - det ser rodet ud synes Birthe. Hvordan får vi
orden på opslagene?
Omdeling af BLADET (Mr. 16) - sker fra ca. 28. november.
12) Eventuelt– og hørt i byen!
Næste møde er torsdag d. 6.
Og står i julens tegn :-)

december kl. 18:00

Alle

