
Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. juni kl. 17:00 i 
bålhytten bag Gl. Skole.    
 

Deltagere: Palle, Kirsten, Birthe, Georg, Mariann 

Fravær: Werner, Karin, Pernille, Flemming, Lene, Stine, Erik, Steen 

 

Dagsorden:  
Emne: Opfølgn/ 

ansvarlig 
1) Valg af ordstyrer  

Georg  

5 af i alt 13 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Vi var derfor ikke 

beslutningsdygtige, jf. §2 i forretningsordenen. 

 

2) Valg af referent 

Mariann 
 

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 

Seance vedr. indbrudssikring er ikke fastlagt 

Projekt cykelpumpe ved Rosentorvet er ikke påbegyndt 

Spørgsmål om hvorvidt et byrådsmedlem kan være medlem af Landsbyrådets 

bestyrelse er ikke besvaret. Tages op i bestyrelsen inden generalforsamlingen 2018. 

Ref af ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. Juni 2017 er ikke skrevet. Der var 

indkaldt til mødet med det formål at få bestyrelsens opbakning til at fortsætte 

projekt Byfest. Tilstede ved mødet var: Palle, Kirsten, Stine, Erik, Pernille, 

Flemming, Werner, Mariann. Georg og Birthe havde afgivet skriftlig accept. 

Fraværende Karin, Steen og Lene. Det blev besluttet at fortsætte projekt Byfest. 

 

Fejl i ref.: Under pkt. 9: det skal naturligvis være en cykelforbindelse til Stenløse ! 

 

4) Orientering fra formanden  

Der var ikke "gevinst" i vores ansøgninger til SM (sjællandske medier)fonden 

:-( 

Ansøgninger om større kulturelle aktiviteter skal indsendes senest 15. 

september 2017. Det gælder BYFEST, JAZZ mv. 

Vi skal have ændret vores sidefod på brevpapir - samt øvrige ting ifm. nye 

sekretærer og næstformand. 

Man kan pt. også nu søge midler i TRYG-fonden ! 

 

Ansøgning om tilskud: 

Scaterbanen – her har vi ikke hørt noget endnu. Birthe checker. 

Fællesspisning – her har vi fået afslag 

Palle søger som vanligt tilskud til byfest og jazz, velvidende at byfesten kan 

ændre koncept.  

Brevpapir mv. skal ændres, hjemmesiden skal opdateres. Stine og Palle har 

aktion. 

Opmærksomheden henledes på TRYGFonden, der kan søges. Det er primært 

vedr. sikkerhed. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Birthe 
 

Palle 
 

Palle,Stine 
 

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik  

Status på økonomi og medlemmer.    Pt. 71.000kr på kontoen. 

Opkrævning af kontingent for 2017 er i gang. 

Det går utroligt LANGSOMT med medlemmernes betaling af kontingent for 

2017.  Rykkerseance må fluks igangsættes!! 

Byfesten gav 11 nye medlemmer - ganske fint! 

 

 

Palle gennemgik lidt økonomi i Eriks fravær. 

En del personer har ikke betalt kontingent endnu. Der var også enkelte 

bestyrelsesmedlemmer, der var i restance på tidspunkt for afstemning om 

Årets borger. 

 

  



 

6) Undergrupperne og deres kommissorier 

Vi fik sidste gang nedsat en række undergrupper. 

Der HAR været utroligt travlt med BYFEST og andre gøremål, men nogle 

grupper HAR måske fået lavet deres kommissorie.  

Desuden udnævnte vi en vicevært og ansvarligt for INFO-tavlen (Flemming). 

De enkelte grupper, der har lavet et "skriv" præsenterer det, hvorefter det 

sættes til godkendelse. 

Øvrige grupper må laves deres beskrivelse senest til næste møde. 

 

Palle, jazz og PR-gruppen, har afleveret oplæg for begge.  

Kirsten, trafik oplæg er leveret. Trafikgruppen bør kigge på konkrete mål. 

Da bestyrelsesmødet pga. de få fremmødte bestyrelsesmedlemmer ikke var 

beslutningsdygtigt, kunne de ikke endeligt vedtages. Desuden var der nogle få 

bemærkninger til kommisorierne. Disse tilrettes til næste møde, hvor alle 

undergruppernes kommisorier bør være klar. 

 

Der mangler kommisorium for: 

Økonomigruppe 

Bibliotek (se også under pkt. 7) 

Event og kultur 

Natur og stier 

Unge-gruppen 

Fællesspisning (hvis det ligger i Landsbyråd regi) 

Jf. ovenfor er kommisorium for flg. i gang: 

Trafik gruppen 

Jazz gruppen 

PR gruppen 

 

Status: Ingen kommisorier er godkendt. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Alle 

grupper 
7)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 

 

Bibliotek   v/Lene 

Foredrag annonceres i bibliotekets brochurer, hvor der også nævnes, at det 

foregår i Landsbyråd regi. 

Hvis andre har lyst til at deltage i biblioteksopgaver, så er der plads til flere 

ideer. Biblioteket flyttes til gruppen event og kulturgruppe, hvor Lene er 

tovholder på foredrag. 

 

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 

Se udsendt mail fra trafikgruppen 25/6 og vedhæftede bilag. 

Palle har fået nys om at vores lyskryds i byen – ikke fungerer automatisk- 

man skal holde og vente i LANG tid !! 

 

Se vedhæftede ref., hvoraf fremgår kommunens svar på gruppens 

igangværende opgaver. 

Mht. Busdrift kunne vi evt. Udsende et mail til landsbyrådets medlemmer med 

spørgsmål om, hvorvidt man ville anvende bus 217, hvis den kørte hver halve 

time ? Man kunne også spørge politikerne om, hvorvidt de ville hjælpe med, at 

få bussen til at køre hver halve time ? Vi tager disse spørgsmål til videre 

diskussion i trafikgruppen. 

Lyskrydset fungerer ikke optimalt. Vi prøver at beskrive via ”giv et praj” 

 

 

BYFEST   v/Palle   

Mange besøgende om dagen, der var begunstiget af godt vejr. 

Knapt så mange gæster som vanligt til aftenens festmenu! 

Endeligt regnskab afventer ERIKs hjemtur fra USA, men Palle's foreløbige 

regnskab viser, at vi får et mindre underskud, der dog holder sig inden for 

Kommunens underskudsgaranti.  

Den nye BYFEST-styregruppe må snarest holde møde og evaluere byfesten, 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mariann 

 

 
 

 
 

 
 

 



samt tale om næste års "model" for byfest. 

 

 

Alle regninger er betalt. 

Styregruppen for byfesten evaluerer denne. 

Brainstorm fra byens borgere bør indgå i evalueringen. GLR bestyrelse 

inddrages i beslutningen om fremtidig byfestkoncept. 

Byfest styregruppen består af Palle, Karin, Erik, Pernille, Jeanne, Linette 

 

 

 

Nedenstående punkter under punkt 7 nåede vi ikke at diskutere: 

 

Jazz-udvalg  v/Palle 

Vi havde en forrygende god og velbesøgt PINSE-jazz!! Sådan!!  

Sensommer jazz afholdes lørdag d. 26. august 2017 

 

Event/Kulturudvalg      

Intet at berette 

 

Natur- og stier     

 

Vedligeholdelse af visse skovstier 

Snak med Søren Dupont – efter dialog på FB 

Næste møde 

 

UNGE-gruppe   v/Birthe 

Birthe, Pernille, Mariann 

 

PR-gruppe   v/Palle 

BYENS KALENDER er ajourført ifm. BYFESTEN.  

Palle laver et forslag til kommissorium for gruppen.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Næste 
møde 

8) Eventuelt– og hørt i byen! 

Birthe er udnævnt til ekstern medlem af skolebestyrelsen på 

Margretheskolen.  

Vi havde et hyggeligt eftermøde, grill, vin, øl, kaffe. Respektive ægtefæller 

deltog i aftenhyggen. Dertil hjemmelavet dessert fremstillet og leveret af 

Doris: skøn jordbærkage !  

 

Næste møde er Torsdag 17. aug. 18:30 på kontoret 

  

 

 

 

 



BILAG - TRAFIKGRUPPEN 
 

Kære alle. 

Hermed lidt fra trafikgruppen: 

  

1)vedhæftet forslag for trafikgruppens kommissorium 

  

  

2) Morten Heegaards svar  på referatspørgsmål   a 06.06.2017, som I modtog pr mail 15.06.2017. 

  

- Angående busbetjening er det Movia, der står for udarbejdelse af analyser af eventuelle 

omlægninger/ruteændringer/op- eller nedjustering af busdriften. Ændringer i busdriften bestilles 

hvert år senest 1. maj og træder i kraft samme år i december. En eventuel ændring fx opjustering 

af busdriften i Gundsømagle vil skulle besluttes i april 2018 og kan derfor tidligst træde i kraft i 

december 2019. Derfor har vi ikke igangsat analyser af det. Vi vil bede Movia om en vurdering af 

jeres forslag, men det vil formentlig tidligst være klar sidst på året, og formentlig først i starten af 

2018. 

  

Cykelstiens sving er udformet på en måde, der giver størst trafiksikkerhed. Når man cykler i 

retning mod Gundsømagle er det sikrest, at krydse vejen lige ved siden af bumpet, og det er 

sikrest, at en cyklist skal ned i fart og holde vinkelret på vejen inden denne krydser vejen.  Dette 

er baggrunden for udformningen. I forhold til komfort og fremkommelighed er denne udformning 

langt fra optimal. Vi har fuld forståelse for at svinget kan virke som en irritation for cyklister, men i 

sidste ende er det en afvejning mellem sikkerhed og komfort/fremkommelighed. Vi har derfor 

ingen planer om, at ændre på eksisterende forhold. 

  

Det er også af trafiksikkerhedsmæssige årsager, at stien ikke fortsættes som erstatning for 

eksisterende fortov på Gulddyssevej ned til krydset. Det vil give uventede krydsninger af 

Gulddyssevej i krydset med fare for uheld mellem køretøjer og cyklister, der krydser fra den 

uventede side. Desuden vil fortovet formentlig fremover blive brugt af fodgængere i højere grad 

end før, da man nu kan gå lange ture og benytte cykelstien på en del af gåturen. Dermed har 

fortovet nu en større berettigelse end før. 

  

Vi  har ikke planer om, at fortsætte hastighedsbegrænsningen på 40 km/t på det sidste stykke af 

Piledyssen. Der er forhåbentlig ingen, der lader deres børnehavebørn krydse vejen alene, så at der 

ligger en daginstitution er ikke nok begrundelse  i sig selv. Der er etableret en krydsningshelle ved 

Børnehuset, så krydsende lette trafikanter kan krydse vejen sikkert her i to tempi. 

  

Vi har noteret jeres ønsker til buslæskure, men vi kan ikke love noget. Der er mange steder i 

kommunen hvor der er ønske om buslæskure. 

  

Hilsen Kirsten 

 


