Vores landsby – vores fremtid …

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.06.2012
Fremmødte var: Palle (Formand) Jacob, Georg, Karin, Jarl samt Dina (suppleant).

Opfølgning:

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Opfølgning på sidste referat
4) Nyt fra byen
5) Nyt fra formanden
6) Nyt fra kassereren
7) Trafik-udvalget
8) KULTUR-udvalget
9) PR-udvalget
10) Eventuelt
1) Valg af ordstyrer
Da vi var så få fremmødte besluttedes det at springe dette over.
2) Valg af referent
Jarl ofrede sig.
3) Opfølgning på sidste referat
Det besluttedes fremover at referaterne laves med en ”højre kolonne” til
kommentarer/opfølgning, samt at dagsordenen for møderne skal placeres i
toppen på indkaldelserne og referatet. Ligeledes skal de nye udvalg være
synlige på vores hjemmeside, og udvalgsformændene bliver ansvarlige for at
deres del af hjemmesiden bliver ajour-ført.

Alle tovholderne

4) Nyt fra byen
Det fortaltes at Holger Skovhaug til stor overraskelse åbenbart er fratrådt som
formand for Forsamlingshuset. Det overraskende var at han (ifølge vores kilde)
fratrådte efter generalforsamlingen. Der var ingen som kendte årsagen til hans
pludselige retræte.
5) Nyt fra formanden
Palle informerede om at samarbejdet med kommunen v. Tina Vesth forløb
tilfredsstillende, og at der kommer en møderække i løbet af efteråret. Det blev
henstillet til alle i landsbyrådet at komme med forslag/ oplæg til hvad vi kunne
ønske at samarbejde med kommunen om fremover. Der blev i flæng nævnt
Vejtræer langs piledyssen, kloaksystemet i byen mv. Det blev foreslået at vi
skulle danne en ”Visionsgruppe” som forud for kommende borgermøde kan
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have konkretiseret vore ønsker og behov, samt en arbejdsgruppe som kan tage
forhandlingerne med kommunen.
Palle anbefaler iøvrigt at man abonnerer på ”Roskilde Kommunes Nyhedsbrev”
hvor man kan finde mange spændende nyheder.
Der er kommet en invitation til ”Vision 2025”. Et initiativ som er taget af
Jyllingehallerne, og som finder sted d. 19.06.2012 i Jyllingehallerne. Palle
anbefaler at så mange som har tid deltager, således at vi kan få maksimal
indsigt i, og indflydelse på, hvad der kommer. Tilmelding skal ske senest 17-6
(mail til Palle – som videresender tilmelding til initaitivtagerne)

Palle gør opmærksom på at der d. 28 September igen er Frivilligedag i Roskilde
kommune. Afholdes på Musicon. Det er et godt sted at knytte kontakter bredt.
Palle rundsender mail herom til bestyrelsen.

Alle

Alle

Alle
Palle

6) Nyt fra kassereren
Kassereren meddeler at der pt. er 250 medlemmer i landsbyrådet.
Kassebeholdningen i landsbyrådets kasse er på ca. 27,000 kr og i byfest kassen
er der pt. 68.000 kr.
7) Trafik-udvalget (incl. cyklist området)
Georg mente at der må kigges på de lidt kaotiske trafikforhold, specielt om
morgenen, ved SCR.
Der henvises i øvrigt til et møde d. 29.06.2012 med kommunen vedr. en
”Mobilitetsplan” – også kaldet Cyklistplan. Trafikudvalget deltager på mødet.
Jacob foreslog at man finder et mere dækkende navn for trafik-udvalget.
Bestyrelsen overlader til trafik-udvalget selv at omdøbe sig.

Trafik-udvalget

8) KULTUR-udvalget
Vedr. kommende aktiviteter henvises til vores hjemmeside.
9) PR-udvalget
Bladet er i skrivende stund trykt, og omdelt. Dina opdagede nogle fejl i
trykningen. Det undersøges nu, hvor fejlen evt. er opstået, og Jarl kontakter
trykkeriet, hvis fejlene kommer derfra.
Det besluttedes, da alle numre af bladet nu kan ses på vores hjemmeside, at
forsøge at levere bladet pr mail i vore yderområder, af sparehensyn.
På foranledning af Palle, blev det vedtaget at der fremover skal være et
redaktionsudvalg bestående af mindst 3 medlemmer: Dina, Palle og Jimmi.
Opgaven vil være i fællesskab at beslutte hvad der skal i bladet, at samarbejde
om lay-out, samt at lave korrektur forud for trykning.
Ligeledes må hjemmeside/facebook holdes bedre opdateret.
Vedr. billetsalg til Byfesten oplystes det at der er solgt ca 230 spise/abbabilletter, og at vi vil sælge billetter ved brugsen lørdag formiddag d.09.06.2012
fra kl. 10.00 – 12.00 i et forsøg på at sælge de resterende billetter både til
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festteltet samt til revyen fredag aften.

10) Eventuelt
Følgende datoer blev fastlagt til fremtidige møder i rådet:
Best. Møde: 03.09.2012 – 09.10.2012 – 28.11.2012
Medlemsfest: 16.11.2012
Julefrokost: 14.12.2012

Indlægges i
kalender på
hjemmesiden/Palle

Jacob foreslog at PR-udvalget skulle arbejde med en modernisering af vores
hjemmeside, evt. med hjælp fra kræfter udefra. Evt. Dog blev det præciseret
at evt. udgifter skal budgetgodkendes før man skrider til handling.
Jacob foreslog endvidere at vi burde have en Erhvervsklub, da vores lokale
erhvervsliv jo er en del af vores landsbysamfund. Forslaget vandt bred støtte
blandt de fremmødte, og der vil på næste bestyrelsesmøde komme et konkret
forslag til dannelse af en Erhvervs-udvalg, som så skal arbejde på denne front.
Palle efterlyser hjælpere til at klargøre scenen i forsamlingshuset. Det skal ske
d. 11.06.2012 for at GAS kan bruge ugen til de sidste øvninger. Er der nogen
som har tid, bedes de melde sig hos Palle.
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Mødet sluttede omkring kl. 21.30, hvorefter byfestudvalget gennemgik status
for byfesten.
06.06.2012
Jarl Matthiesen
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