
Bestyrelsesmøde tirsdag 10. januar kl. 18:30 til ca. 20:30  

Dagsorden:  

Deltagere: Palle, Henrik, Werner, Erik, Gitte, Kirsten, Birthe, Mariann

Fravær: Karin, Lene, Mette E., Georg

Emne: Opfølgn/ 
ansvarlig

1)Valg af ordstyrer Erik

2) Valg af referent Mariann

3) Orientering fra formanden  
 Vi fik IKKE Landsbyprisen i 2016 :-( 

Fremtidige mødedatoer for bestyrelsen (Forslag fremlægges på mødet) 
Generalforsamlings dato i marts skal bestemmes  
     Hvem er på valg? (Palle, Kirsten, Georg, Lene, Mette E., Henrik) 
     Forslag til dagen - evt. gæstetaler 
     Tovholder og gruppe til det praktiske 

Er der gode emner til ledige bestyrelsesposter? 
Herringløse-artiklen: Har Landsbyrådet kompetence til at føre sager for 
hele Landsbyen?  Kan vi få samme problemer?  
Bør vi have en forretningsorden? 
Vores mål for 2017?: 500 medlemmer og ???  Forslag om mål? 
Klimaet, retorikken og arbejdsmiljøet i bestyrelsen! Er alt OK? 

Referat: 
Plan for møder er udsendt, se bilag. Ingen tirsdage er på 
planen. Rullende dage ønskes. 
Generalforsamling er fastsat til 20.marts 2017. 
Palle, Kirsten, Georg, Lene, Mette E., Henrik, Gitte er på valg. 
Ønsker disse personer genvalg ? De bedes snarest oplyse 
herom. 
Skal vi have en gæstetaler eller event til 
generalforsamlingen ? Dette diskuteres og besluttes ved 
planlægningsmødet. 
Kender de tilstedeværende nogle gode personemner til 
bestyrelsesposter ? Oplys venligst herom. 
Herringløse artikel: husk altid at have dit bagland i orden ! 
Væsentlige spørgsmål, som høringssvar, vendes altid i 
bestyrelsen. Vi skal have skrevet en forretningsorden. 
Vores mål: PR-udvalget diskuterer et mål. Hvordan får vi flere 
medlemmer. Forslag: ved By-festen kan man spørge 
publikum. Brugsens fødselsdag kan måske også bruges 
konstruktivt ? 
Gør altid god PR hvor du kommer frem ! 
Hold en pæn samtaletone,  både til møderne og ude i byen, 
tak.

Alle  
Erik 
PR-
gruppen



4) Paraplymøde for byens foreninger 
Afholdes:  Februar 2017  Dato skal aftales! Tovholder væges! 
Hovedemne: Byfesten's frivillige og fremtid? 

Referat: 
Mødedato er 8.februar. Foreningerne er inviteret til 
paraplymødet. Der er lavet drejebøger for aktiviteter for 
afholdelse af By-festen. Hvis der ikke udvises tilstrækkelig 
interesse for afholdelse af By-festen, må vi springe et år over 
og se fremad til år 2018. 
Paraplymødet vil primært handle om By-festen. 
Foreningerne spørges, om der er nogle emner, man gerne vil 
have diskuteret på næste paraplymøde eller 
generalforsamling. 
Det aftaltes, at også private ildsjæle indbydes til 
paraplymødet. Palle laver plakat og informerer på Facebook

Palle, 
Karin, Erik

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi      

 Status på medlemmer og betalinger for 2016 
Budgetønsker 2017 fra gruppernes tovholdere 
Øvrige ønsker om nyanskaffelser 
   Formanden foreslår: Whiteboard tavle, ca. 1100,- kr 
   Skal vi anskaffe en pc? 

Referat: 
Regnskab for 2016 og budget 2017 fremlagt. 
2016 giver et overskud.  
Der bør budgetteres med balance 0 for By-festen. 
Gulddyssevej - cykelsti indvielse forventes at blive financieret af 
kommunen.  
Vi ønsker en fastmonteret cykelpumpe ved Bycenteret. Kirsten kontakter 
kommunen for køb/sponsorering heraf. 
Whiteboard tavle anskaffes. Palle køber ny eller spørger kommunen om de 
har brugt, vi må få. 
PC anskaffer vi ikke. 
Mobiltelefon bør anskaffes til mobilpay.

Kirsten 
Erik 
Palle 
Henrik 

6) Orientering fra undergrupperne

Bibliotek   v/Lene 
Hvordan går det med Bytte/vis reolerne? 
Kommende foredrag 

Referat: 
Se flyer med datoer samt vedlagte bilag.



Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Gulddysse-cykelstien  - planlagt indvielse Marts/April 
Mortens Janke forslag om cykelpumpe v/Bycenteret 
Trafik event 2017  
Hejnstrup-krydset 
Foranstaltninger foran Brugsen 
  
Referat: 
Se ovenfor under de andre punkter. 
Event finder sted 12.jan 2017 fra kl 7:00. 
Hejnstrupkrydset er kommet på Cyklistplanen for 2017. 
Ved Brugsen på Gulddyssevej er d.d. opsat flytbare chikaner. Hvis 
Cyklistplan 2017 vedtages, får vi måske en permanent chikane incl. 
flytning af busstop, cykelsti, lukning af midteste udkørsel mv. 

BYFEST   v/Henrik 
Notat omkring BYFEST-opgaver er udarbejdet 
BYFEST logbog under udarbejdelse 
Hvis såfremt ifald afholdes byfest: 17. juni 

Referat: 
Håndbog for By-festen er udarbejdet. Vi afventer resultat af paraplymøde.

Jazz-udvalg    v/Palle 
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard er hyret til Pinse 2017-
koncerten. 
Jørgen Christensen fra SNAKE-city kan spille til sensommeren MEN uden 
Lisa! 

Referat: 
Kansas City Stompers er landets ældste jazz band og ledes af Niels Abild. 
Måske bør vi søge et andet navn til sensommerjazz, da vi gerne ser en 
sangerinde med i orkesteret.

Jazz 
gruppen

Event/Kulturudvalg    v/Gitte 
Lars Grand børneunderholdning 
Familiebanko 

Referat: 
Projekt med Lars Grand kører, Karin er tovholder. Afholdes søndag 
23.marts 2017 
Familiebanko til efteråret er under planlægning. 
Juletræsfest en 2016 skal evaluerings. Ved juletræsfest 2017 skal 
landsbyrådet stille med 2 personer. Festen afholdes i forsamlingshusets 
regi. 
Juletræsfest er 3.dec. 2017 
Familiebanko er 12.nov 2017.....sandsynligvis....

Karin, 
Gitte, 
Mette E.

Natur- og stier   v/Palle 
Ingen aktiviteter pt. 
Orientering: Fredning i Værebro Ådal er godkendt 

Referat: 
Dette vil medføre, at der vil komme flere stier i området. 
Mødedeltagerne havde en snak om, hvorvidt det er muligt at sætte borde 
og bænke op på Bymosevej numrene 12-14-16. Må man holde Sct.Hans 
bål her ?  Dette vurderede vi dog til at være usandsynligt. Kommunen skal 
spørges om begge forhold. Sct.Hans bål kunne man slå sammen med 
grundejerforeningen Pileparken.



UNGE-gruppe     v/Birthe 

Intet at berette.  

Referat: 
Birthe vil måske kontakte 8. klasserne

Birthe

Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
Landsbyrådet har lovet at donere 2 borde/bænkesæt til at stå uden 
foran. Pris: max. ca. 1200 kr. 
Palle har kontaktet Produktionsværkstedet på Industrivej 

Referat: 
Ifølge Birthe vil Folmerhus også gerne opsætte borde-bænke. Birthe 
spørger Jarl om, hvor langt de er med opgaven og om Landsbyrådet ikke 
skal klare det.

Birthe 

PR-gruppe     v/Palle 
Bladet sendes i trykken 13. januar 
Vi får det leveret 19. januar til omdeling! 
Hjemmesiden trænger til opdatering!  Vi har fået tilbudt hjælp fra Uffe 
Steiness. 

Referat: 
Bladet er næsten færdigt. Mange dejlige annoncer, og artikler, selvfølgelig ! 
Palle tager et møde med Uffe Steiness om emnet for oprydning på 
Landsbyrådets hjemmeside. 
Fremadrettet er det besluttet, at vi skal friholde bladet for partipolitiske 
annoncer.

Palle

7) Eventuelt– og hørt i byen !

Næste møde er 
Mandag 6. februar 2017 kl 18:30 
Se endvidere vedlagte bilag.


