
 
 

Referat af kulturudvalgsmødet, den 6. oktober 2009 
 

Til stede: Werner – Morten– Palle – AnneMarie - Dina 
 

1. Ordstyrer - alle 
 

2. Dina blev valgt som referent. 
 

3. Godkendelse af sidste referat. 
a. Palle havde en datoændring. 
 

4. Danseforestilling. Palle havde færdigforhandlet med Åben Dans og de har sendt 
kontrakt, som Werner kigger nærmere på, godkender og Palle sender den 
derefter ind. Dina har via dagplejekontoret sendt ud til dagplejerne og hun 
sætter plakater op i løbet af de næste par uger. Palle kontakter Lars Kimer mht. 
presse og Dina kontakter resten. Werner undersøger om lyskravene i kontrakten kan overholdes i 
forsamlingshuset. 
 

5. Æresborger i Gundsømagle er godkendt og en æresborger burde præsenteres i forbindelse med 
byfesten. Det skal præsenteres i bladet og der skal nomineres kandidater. Vi beslutter 
afstemningsformen senere. 

 
6. Medlemsfest 5.februar. Invitationen skal ud inden jul. Kun for medlemmer. Werner spørger Six 

Foot Stompers. Et økonomisk overslag skal laves og AnneMarie spørger Jette 
Larsen om vi kan lave en masse klar torsdag aften. AnneMarie, Dina, Werner og 
Morten kunne komme rimelig tidligt fredag. Forsamlingshuset er booket og vi 
har færdigforhandlet en fast pris inden næste kulturudvalgs- og 
bestyrelsesmøde. HELE BESTYRELSEN BURDE VÆRE DER DENNE DAG!! 

 
7. Generalforsamlingen, den 17. marts 2010 – der skal ikke ske noget specielt, kaffe/kage/øl/vand 

og reelt møde. Så ikke noget kulturelt på denne aften. 
 

8. Byfest. Werner fremlagde et koncept, som alle skal tænke over til næste gang. 
Konceptet lød: fredag fra kl. 18:00 med orkester og senere revy-forestilling. 
Lørdag, lidt sport, loppe/kræmmermarked, øltelte, bytursrundvisning, Asfaltbal. Søndag, 
loppe/kræmmermarked, sommergudstjeneste, skolejazz. Der er meget, som SKAL på plads til 
næste gang, så tænk over det!!! 

  
9. AnneMarie har snakket med Anne Bjergvang og vi besluttede at forespørge på et 

arrangement søndag, den 10. eller 17. januar kl. ca. 14:00. AnneMarie kontakter 
hende med vores forslag. Werner foreslog også lidt om kirkegårdsmuren, som er meget gammel. 

 
 
10. Loppemarked. Vi vil stå for omtale i dagspressen samt uddele løbesedler ud til 

alle husstande i Gundsømagle. Reklamen i dagspressen skal ske ca. 1½ måned 
før juleloppemarkedet og løbesedlerne skal ud cirka 3 uger inden. Mor & Co. Står 
for standleje som sidst. Vi er enige om, at der skal reklame til denne gang. 

  

Werner, Dina 
og Palle 

AnneMarie, 
Werner og 
Dina. 

ALLE 

AnneMarie 

HUSK OPGAVE: 

Dina 



11. Gundsømarchen. AnneMarie inviterer Marie Egskov til vores bestyrelsesmøde d. 9/11, så vi kan 
få et indblik i, hvad Gundsømarchen kræver. 

 
12. Veteranmuseet. Werner spørger Ebbe Carmel til næste møde. 

 
13. Dannelse af sommerferieture for børn. AnneMarie og Werner var til et møde i 

Gimle omkring SJOV FERIE – Frida Marie Jensen (fridamj@roskilde.dk) – 
Roskilde er nu ved at genopbygge de tidligere afholdte sommerferieture. 
Werner skriver et koncept til næste gang. Vi er enige om, at vi – i hvert fald til at begynde med – 
holder os til Gundsømagle børn.  

 
Dato for nyt møde blev mandag, den 9/11 kl. 20:00. 
 
Dagsorden til næste møde 
 

1. Valg af referent 
2. Valg af sekretær 
3. Godkendelse af referat 
4. Marie Egskov fortæller om Gundsømarchen 
5. Kort om medlemsfesten 
6. Kort om PR/kommunikationsudvalget / bladet 
7. Kort om Præstearrangement 
8. Opdatering af juleloppemarked 
9. Kort om veteranbilsmuseet 
10. Byfesten 

a. Hvordan, hvilke dage, hvilke arrangementer 
b. Konceptvurdering, hvem, hvad, hvor 
c. Hvem igangsætter hvad 
d. Hvem er tovholder 

11. Eventuelt 
 
 
 
 

Werner 

Werner 


