Referat af Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. august kl. 18:30 på
vores kontor
Deltagere:

Palle, Lene, Else, Werner, Erik, Kirsten, Steen, Birthe,
Georg, Mariann, Jette Rasmussen gæst

Fravær:

Karin (orlov), Stine, Pernille, Flemming

Dagsorden:
Emne:
1) Valg af ordstyrer
Erik
2) Valg af referent
Mariann
3) Opfølgning på referat fra sidste møde
Manglende aktion vedr.:
Info-møde omhandlende indbrudssikringer
Projekt cykelpumpe
Spørgsmål om, hvorvidt byrådsmedlem kan være medlem af Landsbyrådets
bestyrelse, er ikke besvaret. Spørgsmålet skal besvares inden generalforsamling
2018
4) Orientering fra formanden
Ansøgninger om større kulturelle aktiviteter skal indsendes senest 15.
september 2017.
Ansøgning om LANDSBYPRISEN 2017 skal indsendes senest 18. september
2017
Formanden foreslår at vi får en stand ved G77's store loppemarked 2.
september. Her kan vi orientere om vores arbejde for byen - og få yderligere
nye medlemmer...
Projekt "Madfællesskab i Gundsømagle" har premiere tirsdag d. 5. september i
Forsamlingshuset.
Karin har søgt (og fået) orlov fra arbejdet i bestyrelsen det næste halve år.
Vores 2 suppleanter er kontaktet mht. til indtræden i bestyrelsesarbejdet.
Øvrig orientering om småsager fra formanden.
Referat:
Velkommen til Else, 2. suppleant.
Velkommen til Jette, gæst, menigt medlem af GLR.
Det har været nødvendigt at slette nogle kedelige debatter på fb.
GAS (Gundsø Amatør Scene) vil gerne lave revy i Gundsømagle næste år. Eva
Hejlsø har kontaktet Palle herom. Landsbyrådet synes ideen er god. Nærmere
info følger.
Jan Brink har tilbudt os en farvelazer printer. Vi takker høfligst ”nej tak”.
Ved møde i PR-gruppen er det drøftet, hvornår ”Gundsømagle Landsbynyt” bør
udkomme.
Bestyrelsen drøftede, om Landsbyrådet kunne stå som arrangør af et lokalt
valgmøde.
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer endte diskussionen med, at
Landsbyrådet ikke skal stå som arrangør af et sådant møde, samt at der ikke
skal være politiske annoncer i bladet.
Borde og stole, som ejes i samarbejde med Gulddyssegård og anvendes til bla.
jazz arrangementerne, kan kun udlånes i specielle tilfælde.
Hvem kan stå Landsbyrådets stand ved G77 jubilæumsfest d. 2. sept. 2017 fra
10-15 ved Margretheskolen ? Palle og Lene kan. Mariann kan kl. 10-13.

Opfølgn/
ansvarlig

Palle sørger for materiale til standen. Erik kan hjælpe med transport af dette
dagen inden.
Landsbyrådet kan til standen og andre formål indkøbe en pavillon 3x3 m.
Familiebanko 12. november 2017 i forsamlingshuset arrangeres i
landsbyrådregi.
Madfællesskab har premiere 5. Sept. 2017. Karin er tovholder på projektet.
Der er pt. ikke mange tilmeldte. Spørgsmål fra kasserer om, hvorvidt GLR på
sigt skal dække evt. underskud. Svaret herpå er, at vi ser projektet an de
første 5 gange og vurderer hvordan det udvikler sig.
Der er ikke taget beslutning om, hvorvidt madfællesskabet skal være en
gruppe under landsbyrådet.
Der er ledige torsdagsvagter. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde
sig, så vagterne fordeles.
Hvad laver vi på vagten ? Kirsten og Palle har skrevet en folder. Denne sendes
ud til bestyrelsesmedlemmerne.
5) Økonomi og medlemmer v/Erik
Status på økonomi og medlemmer.
Der er udsendt rykkere for betaling af kontingent 2017
Pt. har 343 betalt for 2017!
Referat:
Erik gennemgik økonomien. Der blev uddelt regnskab.
Minimalt overskud fra byfest, overskud fra jazz (som skal deles med
Gulddyssegård). Der er penge på kontoen, men flere medlemmer har ikke
betalt kontingent.
Mål for år 2017: vi vil gerne opnå 500 medlemmer (betalende).
6) Undergrupperne og deres kommissorier
Følgende grupper har et kommissorium for 2017 klar:
-Trafikgruppen
-PR-gruppen
-Jazz-gruppen
-Natur- og stier (vedlagt)
Referat:
Følgende mangler pt.:
Kultur/event/bibliotek
Unge-gruppen
7)

Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst:
Trafik- og trafiksikkerhed v/Kirsten
Referat:
Referat af seneste aktiviteter er vedhæftet.
Kommisorium er skrevet.
Der er møde i gruppen d. 22. august 2017. Her gør gruppen status på
igangværende opgaver.
Vi har ønsker om cykelsti til Stenløse. Husk linieføring af ny
Frederikssundmotorvejen og etablering af samarbejde med Egedal kommune
og diverse lodsejere. Den folkelige opbakning er vigtig.
BYFEST v/Palle
Der afholdes evalueringsmøde mandag d. 28. august! Her afgøres det også
hvem der har initiativet til at igangsætte BYFEST 2018.
Referat:
Byfest gik ok. Der er et meget lille overskud på 802 kr. Palle indsender

evalueringsskema til RK. Der afholdes evalueringsmøde for alle tovholderne
28. august 2017. Hvis der planlægges byfest til næste år, og Landsbyrådet
inddrages, skal der skrives kommisorium.
Jazz-udvalg v/Palle
Pinsejazzen var en succes med publikumsrekord!
Sensommerjazz afholdes 26. august. Mød op, hvis du kan :-)
PR-aktiviteter ER igangsat og arbejdsopgaver er fordelt på møde d. 10.
august.
Referat:
Fin pinsejazz. Kommisorium er skrevet fra Landsbyrådets side. Marianne
Druedahl (formand for Kulturgården) og Landsbyrådet har indgået en
samarbejdsaftale omkring jazz-arrangementerne.
D. 4. okt. 2017 holdes evalueringsmøde for årets koncerter og det samlede
regnskab opgøres.
Event/Kulturudvalg/Bibliotek
Georg har planlagt cykeltur søndag d. 10. september. PR-aktiviteter er
igangsat.
Gruppen mangler en tovholder!!
Referat:
Palle har lagt PR for cykeltur på fb. Palle har plakat med PR for turen til
opsætning. Cykelturen er på 28,8 km. Adgangsbillet: Cykelhjelm kræves
benyttet.
Bibliotek:
28. sept. 2017 Alex Schneider ”Fugle i Gundsømagle”,
16. nov. 2017 Irene Palsby ”Træning og ernæring”
Dragedag 1. okt. 2017 kl. 11-14:
Erik gav tilsagn om at hjælpe med udførelsen.
Palle kan ikke deltage, men laver et lille beskrivelse om øvrige gøremål,
herunder salg af øl/vand, samt uddeling af 2 præmier.
Mariann bager kage.
Werner er tovholder for eventgruppen.
Natur- og stier
Der er ikke kommet svar fra RK på Landsbyrådets ønske om søjleeg langs
boldbanen.
Kort orientering om vedligeholdelse af grønne arealer i byen - og stier i
skoven.
Referat:
Kommisorium er skrevet. Steen og Palle vil undersøge mulighed for sti fra
Gundsømagle til Kirkerup.
Borde og bænke er opsat på vej ud i mosen og i hundeskoven.
Møde i efteråret 4. Okt. 2017 i skovrejsningsudvalget. Steen og Palle deltager.
UNGE-gruppe
v/Birthe
Referat:
Der er via Avin Salih indsendt en ansøgning med Landsbyrådet som afsender
til Idrætsfacilitetspuljen-puljen omkring en MINI-skaterpark ved
Margretheskolen. Det er oplyst, at man skal være en idrætsforening for at
ansøge denne pulje. Der burde søges i puljen ”Kom ud og leg”, men denne
pulje har ikke flere midler.
Birgit Petersen, formand for kulturudvalget, er kontaktet og vil gerne tage sig
af sagen.

En ide er, at G77 er medansøger. Birthe drøfter dette med bestyrelsen for
G77.
Hvis diverse ansøgninger ikke giver resultat, kan ansøgning om Landsbyprisen
være aktuel.
Jacob Søgaard vil præsentere scaterbanen ved Rotary møde. Det kunne måske
give et lille tilskud.
Palle foreslår at der laves en omtale om projektet i den lokale presse - for at
skabe opmærksomhed om tiltaget.
PR-gruppe
v/Palle
Der er møde i gruppen 15. august
Her drøftes næste nummer af bladet samt en række andre ting.
Landsbyrådet har en flot annonce i G77's jubilæumsblad.
Referat:
Se også under pkt. 4.
Annoncørerne i Landsbynyt må ikke være politiske, MEN hvis alle politiske
partier spørges, om de vil have en annonce i bladet, er det OK, at oprette
annoncer.
Deadline for indlæg og annoncer er 15. oktober 2017. Bladet bør i så tilfælde
udkomme inden kommunalvalget 21. november 2017
Ny mailadresse til ”byens kalender”: Gundsoekalender@gmail.com
8) Eventuelt– og hørt i byen!
Opslagstavle i Bycenteret ejes af Nybolig i Jyllinge. Kunne Landsbyrådet få
lidt plads på tavlen ? Birthe taler med Jarl, der også er interesseret i plads
på tavlen. Måske vi begge kunne få plads på tavlen.
Husk G77 40 års jubilæumsarrangementet 2. september 2017. Festskrivelse
herom er husstandsomdelt og ligger fremme ved kassen i Brugsen.
Tagrenovering på forsamleren er i gang.
Næste møde er mandag d. 18. september 18:30 på kontoret
Birthe, Else og Werner har meldt afbud.

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

