Referat af bestyrelsesmødet, den 14. januar 2013 kl 19:00-21:30
Til stede: AnneMarie, Georg, Palle, Jarl, Lene, Karin, Jacob
Fravær: Werner, Charlotte, Jimmi, Christian
Opfølgning:
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Opfølgning på sidste referat
4. ZebraBy - Projektet
5. Økonomi
6. Generalforsamling d. 13. marts 2013
7. Arrangementer / aktiviteter i 2013
8. Øvrig info fra formanden
9. Eventuelt – underudvalgene – nyt fra byen – og social hygge og udveksling
1) Valg.af dirigent
Jacob påtog sig opgaven
2) Valg af referent
Jarl påtog sig opgaven.
3) Opfølgning på sidste referat
Der var ingen kommentarer til sidste referat bortset fra at den af Werner
fremlagte ”Kolding-Model” blev nævnt som en inspirationskilde i forbindelse med det kommende ZebraBy projekt.
4) ZebraBy projektet
Jarl havde foreslået at invitere alle byens foreninger til at deltage i en Zebra-komite. Et forum som skal tilsikre at alle bliver hørt, og alle interesser
bliver tilgodeset i det fremtidige ZebraBy-projekt.
Udkastet til invitationen er blevet sendt til Tina Vesth, Roskilde Kommune,
men vi har ikke hørt nogen kommentarer på det. Palle forventer at kommunen indkalder til et stormøde som opstart på projektet, og Palle tager
kontakt til Kommunen for at følge op. Når der er kommet respons fra
kommunen, udsendes invitationen til foreningerne.
Vi valgte Jacob som tovholder på projekt ZebraBy.
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5) Økonomi
2012 regnskabet er nu afleveret til revisor, og bliver klart til generalforsamlingen. Vi har pt en kassebeholdning på 38,000 kr, Dertil kommer et
tilskud fra kommunen på kr. 25.000 til byfesten, samt der mangler kontingentindbetaling fra ca. 100 medlemmer. Generelt har vi nu en god stabil
økonomi, og et stigende medlemstal. Vi er på ca. 300 medlemmer. Betaling foreslås omlagt til PBS, da det vil gøre det meget nemmere at få kontingentet ind. Karin undersøger.
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6) Generalforsamlingen d. 13.01.2013
Det var tidligere blevet besluttet af festudvalget at droppe medlemsfesten
og i stedet servere smørrebrød til generalforsamlingen. Dette blev vedtaget. Der blev nedsat et udvalg til at forberede generalforsamlingen. Dette
udvalg består af Lene, Karin og Palle. Udvalget finder en passende ordstyrer til generalforsamlingen.
7) Arrangementer / aktiviteter i 2013
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Overordnet blev der vedtaget at afsætte et rammebeløb på kr. 10,000.00
til støtte for diverse aktiviteter henover året.
Lene ønskede et tilskud på kr. 200 således at ikke dagplejebørn kan komme gratis med til børneteater i marts.
Lene foreslog ligeledes foredrag på biblioteket henover året. Aktuelt et foredrag omkring en cykeltur til Gibraltar.
Jacob foreslog at bruge midler på fremme af lokale talenter generelt.
Jarl foreslog tilskud til julebelysning på Gulddyssevej i December. Evt på
lysmasterne. Evt. finansiering sammen med erhvervslivet
Georg undersøger om Pileparkens St. Hansfest evt. kan omlægges så det
bliver for hele byen.
Georg og Jacob planlægger cykeltur evt. med deltagelse af byrødder. Der
satses på en tur søndag d. 12. maj.
Der afholdes byvandring d. 26. maj 2013 ved familien Algart.
Palle afholder dragedag d. 6. oktober 2013 på Ørebjerget.
Byfesten afholdes d. 15.juni.
Årets GAS revy afholdes i efteråret og lægges sammen med medlemsfest.
(Det skal koordineres med Forsamlingshuset HØST-fest, så det ikke ligger
lige op ad denne)
Den traditionsrige Gundsømagle Fastelavnsfest søges genoplivet. Dog bliver der ingen i 2013, men den planlægges at blive genoplivet i 2014.
Det blev besluttet generelt at foretage evaluering af gennemførte aktiviteter med henblik på at vurdere ”value for money”.
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8) Info fra Formanden
Palle oplyste at brændesankningsprojektet kører. Per Magnussen er tovholder. Der er solgt 5 sankekort, og der forventes i alt solgt 10.
Palle gennemgik en liste over de forskellige opgaver der ligger i at køre et
landsbyråd, og opfordrede til lidt mere decentralisering af opgaverne i adhoc udvalg.
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9) Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til Tirsdag d. 26. februar 2013
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