Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.6.juni 2013 kl.19-22
Deltagere:
Anne Marie Rydder, Rita Søndergaard, Dina Fagerhøj, Werner Beim, Palle Gram Jørgensen,
Henrik Albjerg Larsen, Lene Barfod, Karin Linde Pedersen, Kirsten Lund Jakobsen, samt Jimmy
Rasmussen.
Fravær:
Jarl Matthiesen, Jacob Fink Ferdinand, Georg Holm Petersen og Charlotte Riber.
Dagsorden 6-6-2013 kl. 19-ca. 21:00
OBS: Efter det ordinære møde, vil der være socialt samvær over en kop vin/m ost.
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Opfølgning på sidste referat
4) Orientering fra formanden
5) Økonomi
6) Fremtidig mødestruktur, forretningsorden, vedtægter og roller
7) ZebraBy-projektet
8) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
9) Nyt fra undergrupperne
10) Eventuelt– og social hygge

1I Valg af ordstyrer.
Dina blev valgt
2) Valg af referent.
Kirsten blev valgt.
3) Opfølgning på sidste referat
Medlemmerne, der ønsker at rette i referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 3. april 2013,
opfordres til at rette henvendelse til Dina.
4) Orientering fra formanden
Det har været en stresset periode siden sidste møde 3. april med bl.a. Zebra projekterne,
Byfesten, Pinsejazz mm. Palle opfordrer til tolerance blandt bestyrelsens meget forskellige
medlemmer.
Palle er blevet medlem af AOF- og Forsamlingshusets bestyrelser.
5) Økonomi
Karin oplyste, at kassebeholdningen pt. er 121.000 kr
Medlemsstatus er ca. 270 medlemmer pt.
Eneste restance er Pizzeriaet, som derfor får slettet deres annonce. I det nye blad er der derfor
ingen annonce.

Karin opfordrer til at huske at gemme kassebonerne ved indkøb på
regning i Brugsen og aflevere dem til hende.
Kasserer Karin ønsker andet regnskabsprogram. Støttes heri af revisor. På mødet omtales
forskellige mulige programmer.
Har ligeledes ønsker om, at foreningen anskaffer sig en forenings-computer til regnskabet. Iflg.
Werner har AOF muligvis noget, foreningen kan overtage.
6) Fremtidig mødestruktur, forretningsorden,
Jarl, Dina og Palle arbejder videre med forretningsordenen.
Palle foreslår(efter aftenen med Norges fantasiminister) at kalde medlemmerne af Landsbyrådet
for ”ministre”.
Karin foreslår en introduktion af medlemskartoteket til Kirsten, sekretær.
Tovholderene for udvalgene opfordres til at redegøre for udvalgenes målsætningerne.
Sendes til Werner.

Kirsten gennemgik vedtægterne og rettelserne vedtaget på Generalforsamlingen.
Desuden vedtog bestyrelsen, at godkende de redaktionelle rettelser, som ovenstående naturligt
medførte.
Kirsten renskriver vedtægterne på hjemmesiden. Derefter oplyser Palle om de færdigredigerede
vedtægter i et Nyhedsbrev.
7) ZebraBy-projektet
I Jacobs fravær orienterede Palle.
Zebraopsamlingsmødet d.30.maj 2013 forløb positivt med en god dialog med kommunen. De 3 ud
af de 4 Zebraprojekter er godt i gang.
Kommunen vil give Gundsømagle 500 træer ( forslag fra Zebra-aftenen af en borger)Forskellige
ideer kom op, men måske vil det være naturligt at søsætte træideerne i Zebragruppen med
byforskønnelse..
”Byens træ” projektet har fået 5000 kr efter Jacob’s ansøgning til Sjællandske Medier. ”Byens træ”
skal være en informationssøjle midt i byen, formentlig foran Brugsen.
Det forlyder, at Gundsømagle kan tildeles 3 millioner til Zebraprojekterne. Det forudsætter
ansøgninger med detaljeret beskrivelse af projekter samt byrådets godkendelse.
Børnehaven på Rosentorvet kan ikke bruges til fælleshus, som ønsket af borgerene og
Landsbyrådet, men ideen med flytning af Dagplejen til Børnehaven og dermed frie lokaler på den
gamle skole til brug for et fælleshus og Landsbyrådet vil være en god løsning.

Jacob har bedt kommunen om en afklaring før Byfesten.
Der er ikke køkkenfaciliteter til evt. fællesspisning, men der er plads til at indrette et stort køkken.
Det er ikke muligt at lave fællesspisning i Sognegården, men man kunne måske leje sig ind i
Forsamlingshuset ( leje betalt af kommunen)
Desværre er Zebragrupperne affolkede. Det er svært at få frivillige. Mange henvendelser til folk er
forgæves.

Palle slår fast, at ideer til forbedringer i byen ( Trafikchikaner,stier,
træer, byporte mm) skal sendes til de respektive Zebragrupper, så de
kan tage det med i deres diskussioner og prioriteringer. Det er
Zebragruppernes projekter og forslag, som kommunen giver penge til.
Palle opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i
Zebragrupperne.
Werner mener at der bør holdes et møde med Jacob, for at få en snak om de penge, som Roskilde
kommune vil tildele Gundsømagle. Vi må have vished for, at man i det mindste kan få pengene
overført til 2014, hvis Zebraprojekterne ikke har nået at bruge alle.
Desuden skal diverse kommende ansøgninger koordineres og prioriteres.
Palle, Werner, Anne Marie og Dina holder snarest møde med Jacob.
Desuden ønskes et strategimøde efter Byfesten. Palle indkalder.
8) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
Punkterne fra sidste møde, der ikke blev nået, udsættes i Jacobs fravær.
Vedtaget at honorere omdeling af blad med 1 kr./ stk. fremover. Måske kan det få omdelingen til at
glide lettere.
9) Nyt fra undergrupperne
Byfest.
Status. Desværre kun solgt 205 billetter. Der bør sælges 260 for at det løber rundt.
Brugsen vil med badges og T-shirts reklamere i den kommende uge.
Bestyrelsen bør reklamere for festen. Måske kan der sælges billetter i Stakladen fredag aften?
Diskussion om musikvalget. Måske satse højere end 15.000 kr næste år ? På den anden side
spurgte ingen om musikken ved lørdags billetsalget.
Det kommende musikudvalg må tage stilling til dette næste gang.
Det kan tages op på evalueringsmødet efter Byfesten.

Kenneth Tanzer fra Lokalavisen vil give en massiv omtale mod at få del i Palles fotos.
Trafik- og sikkerhed. Intet nyt.
Natur og Stier. Intet nyt.
Kultur/Aktiviteter. Byvandring aflyst. Anne Marie utilfreds med, at hun ikke har fået besked.
Bo Jacobsen , Jette Larsen og Rita vil lave byvandringer til efteråret.
Palle og Lene mødes 19. juni med Vivi Lindegård fra Menighedsrådet, hvor et nærmere
samarbejde med ”Kirken” og Landsbyrådet drøftes.
Biblioteket.
Diskussion om på hvilken tid i bibliotekets åbningstid den nystartede læsegruppe på biblioteket
afholdes. Flertal for kl. 19 om aftenen. Rita foreslog evt.to grupper. Lene skriver ud.
Unge-udvalg.
Unge har et større aktivitetsniveau end ventet. Ungegruppen fortsætter lidt endnu. Man opfordres
til at tage fat i de unge på gaden til en snak fremfor at tro, at de møder op til møder.
PR-udvalg.
Fint blad.
Desværre mangler ”Højers El”. Dina kontakter.
Desværre var der ikke plads til Else Olsens artikel. Rita kontakter.
10) Eventuelt– og social hygge
a)Næste møde er mandag

d.26 august.

b)De følgende datoer, passende til formandens kalender, mailer Palle ud.
c)d.24. august afholdes Hanebjælkens sidste Jazzkoncert på Gulddyssegården. Poul Harrison
spiller saxofon. Herefter overtager Landsbyrådet arrangementerne. Werner meddelte, at der ikke
er nogen opsparing fra Jazzkoncerterne. Det løber lige rundt.
.
d) Senest 15.september søges tilskud til 2014 musikarrangementer fra Kommunen ( Vibeke Heidi)
e) Ritas flotte sang til Byfesten blev sunget og godkendt. Dina/Palle tager sig af det videre, så den
færdige sang er klar til Byfesten.
f) Henrik foreslår, at unge-, ældre- og Gundsøkor indspiller en video. Penge søges evt. til næste år.
g)Karin opfordrer, at man siger tak til sponsorerne. Dette vil Dina gøre undervejs på Byfestdagen.
Referent Kirsten

9. juni 2013

