
 

 

Til Gundsømagle's grundejerforeninger, institutioner og øvrige foreninger samt ildsjæle  
  

Invitation til "paraply"-møde  
torsdag d. 13. oktober kl. 19:00-ca. 22:00 i Forsamlingshuset 
  
Som tidligere nævnt i invitation sendt til alle foreninger i september måned, glæder det Landsby-
rådet at kunne byde byens foreninger og institutioner til Paraply-møde i byens legendariske 
forsamlingshus. Mødet vil blive en fortsættelse af det møde, som vi havde i februar 2016. 
 
Vi har sammensat denne dagsorden til Mødet: 
 
1) Indledning  v/Palle Gram (formand for Landsbyrådet) 
 

2) Byfest i Gundsømagle i 2017? 

Landsbyrådet har afholdt BYFEST 7 år i træk. Det er meget ressource-krævende for de 
involverede parter. Henrik Larsen træder tilbage som tovholder, derfor er det vigtigt, at 
vi får nye kræfter ind, der kan supplere de tilbageværende. Hvis dette ikke lykkes, kan 
resultatet blive, at vi springer BYFEST 2017 over, indtil vi får sammensat en ny 
styregruppe for løjerne. Vi kan også diskutere om formen for Byfesten er den korrekte! 

 
3) Vores allesammens Brugs og Bycenter – hvordan og hvorfor? 

Jarl Mathiessen fortæller om den renovering som FOLMERHUS pt. er ved at foretage i 
Bycenteret, og om hvorfor det er vigtigt, at vi alle i byen bruger vores lokale center. 

 
4) Forsamlingshuset - byens legendariske mødested 

Henrik Larsen er ny formand for byens Forsamlingshus. Han fortæller lidt om det 
legendariske sted, og husets muligheder. 

 

5) Byens kalender - fungerer det? 

Landsbyrådet påtog sig ved sidste Paraplymøde, at stå for vedligeholdelse af "Byens 
Kalender".  Fungerer ordningen, og er den nem at bruge? 

 

6) Velkommen til Gundsømagle 

Det har i lang tid været Landsbyrådets hensigt at kunne byde de nye beboere i 
Holmehøj-området velkommen til byen. Hensigten er nu at næste nummer af vores 
Landsbyblad, skal have temaet "Velkommen til Gundsømagle". Hvad bør et velkomst-
nummer til borgerne indeholde? Kom med bud! 
 

7) Forslag fra borgerne 

7.1) Vi har modtaget et forslag fra Henrik Larsen, omkring oprettelsen af en 
"Frivillig"-database for byen. Tanken er at ildsjæle kunne lade sig registrere med 
angivelse af, hvilke type frivillig-job, man kunne udføre. Arrangører af aktiviteter 
kunne herefter søge arbejdskraft i databasen, når de havde brug for hjælp. 
7.2) Samordning af fælles omdeling af flyers omkring Juletræsfest og andre ting 
(sidst i oktober) 
 

8) Eventuelt 

Ordet er frit 
 

Vi byder på en øl/vand og snacks/chips til alle deltagerne, og håber at vi kan få en god og 
konstruktiv dialog om ovenstående emner. 
 
Tilmeld dig mødet SENEST Onsdag 12/10 ved at sende en mail med navne til: 
palle.gram.jorgensen@gmail.com   Hvis du/I kender øvrige ildsjæle, som kunne tænkes at være 
interesseret i mødet, må du gerne give invitationen videre.  
  
Mange hilsener   
Karin, Mariann, Erik og Palle (Paraply-gruppen) 

Gundsømagle Landbyråd 
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 


