Referat af bestyrelsesmøde, torsdag, den 1. marts 2012 fra kl. 19:00 til 21:00
Til stede: Palle, Dina, Karin, Georg, AnneMarie, Jarl, Lene, Christian
Fravær: Kurt, Werner, Jimmi
Dagorden
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Godkendelse af referat fra sidste møde (9. januar 2012) - Opfølgning på udeståender!
4) Generalforsamling 2012 26.marts
5) Nyt fra byen
6) Nyt fra kassereren
7) Trafik-udvalget
8) KULTUR-udvalget
9) PR-udvalget
10) Forslag fra Jarl omkring Erhvers-udvalg
11) Eventuelt

1. Valg af ordstyrer – Georg
2. Valg af referent - Dina
3. Godkendelse af referat
a. Referatet blev godkendt og de udestående punkter bliver gennemgået på
nedenstående punkter.
4. Generalforsamling
a. Hvem sender dagsorden ud? Søndag kl. 10:00 Palle, Dina og Karin. Der
vedlægges GIRO-kort til dem, der endnu ikke har betalt for 2012.
b. Dirigent? AnneMarie spørger Keld Gerlach Madsen. Hun melder tilbage til resten,
såfremt han ikke har tid/lyst.
c. Valg af personer? Kurt Olsen er på valg, stiller ikke op. Dina Fagerhøj er på valg,
stiller ikke op, Werner Beim er på valg, stiller op, Karin Linde Pedersen er på
valg, stiller også op.
d. Indkøb? Karin sørger for indkøb.
e. Kontingentet foreslås uændret i 2013.
f. Der fremkom ikke forslag til dagsorden iht. den valgte deadline 25. februar iht.
Gundsømagle LandsbyNYT dec. 2011.
5. Nyt fra byen
a. Det stråtækte hus på Hovedgaden er endelig blev solgt. ☺ Dejligt. En tømrer har
købt det med henblik på udlejning.
b. Dagli’Brugsens priser synes at stige påfaldende. Vi foreslår at alle, der er medlem
møder op til Brugsens Generalforsamling og viser deres interesse og
nysgerrighed. Jarl foreslog, at Landsbyen/hele byen igen burde overveje at købe
centret og uddele andelsbeviser til en vis sum penge, så ”byen” selv kunne
administrere centret og butikkerne.
c. Palle har sendt en rykker til kommunen, da vi ikke har hørt noget fra Roskilde
Kommune omkring vores udnævnelse til samarbejdslandsby.
6. Nyt fra kassereren
a. I alt har 179 betalt deres kontingent for i år. Det står kr. 20.879,00 på kontoen
pt.
b. Regnskabet blev gennemgået og budgettet for 2012 også. Det er anslået i
budgettet at vi bliver ca. 250 medlemmer inden årets udgang.

c. Alle poster blev gennemgået og nogle af udgifterne/indtægterne blev tilrettet.
d. Det foreløbige regnskab udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Efterfølgende vil det blive revideret af vores revisor.
7. Trafik-udvalget
a. Der er fællesmøde på kommunen den 22. marts kl 16-18, hvor
grundejerforeningerne og Landsbyrådet er inviteret. Emnet er hovedsagelig den
manglende snerydning på visse veje.
b. Busserne er blevet lagt om og der er blevet sat nye skilte op. Men generelt har
beboerne i byen det indtryk, at ændringerne ikke er blevet meldt ud på ordentlig
vis. Georg foreslår at vi informerer deltaljeret om bus-ændringerne på
hjemmesiden.
c. Christian har rettet henvendelse til kommunen, hvor han gjorde opmærksom på
fart, lyskryds med mere. Desværre mener kommunen ikke – sammen med
politiet – at der er grund til bekymring. De har dog forlænget det grønne lys til
fodgængerne med x antal sekunder i Gulddyssekrydset, dog bemærker de, at
det slet ikke er meningen, at man skal nå over, mens det er grønt, men inden
de modsatrettede køretøjer er sat i gang.
d. Læskurene ved Margretheskolen er gået helt i stykker.
e. Kurt Olsen bringer endnu en gang et forslag op til Movia om at få 600S gennem
byen. Mødet er den 8. marts 2012.
f. Rådyrskilt burde være på Gulddyssevejen. Det tager Georg op med kommunen.
8. Kultur-udvalget
a. Åben dans har d. 23. februar været i Gundsømagle og over 60 børn nød
forestillingen, som blev afholdt for 3. år i træk. Flot omtale i Dagbladet.
b. Cykel-arrangement, den 20. maj 2012, står Georg og Christian for, de laver et
oplæg.
c. Nattegaletur, den 22. maj kl. 21:00, Karin er tovholder.
d. Byfeststatus: møde den 6. marts – planen er, at vi ved dette møde samler alle
trådene til at tilrettelægge og fastlægge et færdigt program. Dernæst skal alle
udgifter, indtægter på plads og PR gruppen skal i gang. Der er nogle uafsluttede
punkter til byfesten, som skal være på plads den dag. Musikken er bestilt.
e. Musik om fredagen. AnneMarie har fået et tilbud fra et band – et 2-mands
orkester. Prisen er kr. 2.500,00-3.000,00 for et par timer. Palle foreslog, at vi
kunne få et anlæg op i stedet for, samt servere ost/pølser. Fredagsudvalget
tager det op.
f. Projektet med at lave en flot sø omkring Ejlesø er påbegyndt og virker til at blive
en god idé, siger Palle. Den blev i sin tid igangsat af Morten Janke, og sidste
møde var meget positivt. Vi bliver holdt løbende informeret om udviklingen.
g. Forskønnelse af pladsen ved Forsamlinghuset. Palle har sammen med nogle
sponsorer fra byen lavet nogle forslag og skitser, men de må meget gerne
tegnes op før eventuel fremlæggelse. Der er tale om platantræer omgivet af
sten og små træer, der omkranser hele pladsen. Når der foreligger færdige
tegninger, skal de nok være til offentlig beskuelse og blive fremlagt til
Forsamlingshusets bestyrelse.
h. Der kan nu søges penge til forskellige projekter i landsdistrikter. Palle og Dina
kigger på søgemuligheder og så videre på søndag.
i. Biblioteket afholder et børneteater-arrangement til efteråret, hvor Gundsømagle
Landsbyråd sponsorer kr. 2000,- . Lene er tovholder.
9. PR-udvalget
a. Der er fremkommet et tilbud på kr. 6.400,00 på trykning af bladet på 1200 styk i
oplag. Dog skal kvalitet og antal sider lige på plads. Det får vi på plads.
b. Tiltag omkring byfesten med mere skal fremlægges og aftales den 6. marts.

c. Palle fortæller, at vi måske skulle oprette en ”gruppe” samtidigt med vores side
på Facebook. Hjemmesiden fungerer virkelig godt. Det ville også være fint med
en ”gruppe” ifm. BYFESTEN.
10. Forslag fra Jarl omkring Erhvervs-udvalget
a. Jarl bragte ved sidste møde idéen op omkring et erhvervsudvalg. Han mener, at
vi mangler at samle vores lokale erhvervsfolk i een forening her, og samtidigt
også agere som talerør for dem. Erhvervsdrivende i nærområdet skulle være
medlemmer på lige vilkår som vores almindelige medlemmer, og dermed kunne
vi bibringe lidt mere fokus på vores små / mellemstore erhvervsdrivende.
Muligvis et udvalg, mener Christian, men vi skal bare passe på det rent
kommercielle i det koncept.
11. Eventuelt
a. Næste møde er allerede aftalt til: torsdag d. 10. maj 2012, når bøgen springer
ud.

