Referat af møde i PR-udvalget, Gundsømagle Landsbyråd d. 21.10.2012
Fremmødte var: Palle, Lene og Dina
Fravær: Jimmi, Werner

Dagsorden
1) Indhold i næste nummer af vores BLAD
2) Besøg af seminargæster fra EU
3) Kuglepenne-gaver
4) Eventuelt
5) Næste møde
KORT Beslutnings-REFERAT:
1) Næste nummer af Gundsømagle Landsby NYT
Vi blev enige om dette indhold:

Opfølgning:

Formandens forord (herunder lidt om Unge-udvalg)
Jarl’s artikel om nye medlemmer samt nye til bestyrelsen
Interview med Bondegården/Østrup
Noget om nybyggeriet (snak med Arne Wamsler)
ZBC-rapporten (afventer møde d. 25/10)
Sankebrænde i Hundeskoven (Hvis det bliver et JA hertil)
Resultatet af menighedsrådsvalget - snak med Lars Grand
Interview med præsten Birgitte Iversen
Else’s føljeton om det gamle Gundsømagle??
Billeder fra BYFEST 2012, Gundsømagle løb og lidt om næste år
De sidste halve års arrangementer (Drager, byvandring, nattegale mv)
Børneteater på biblioteket – vi har sponsoreret 2000 kr.
Cyklistplan 2012 + blå grøn strategi
G77 helside annonce
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Pga. de mange indlæg må bladet nødvendigvis blive på 20 sider.

Dina

Opsætning af sider med annoncer er allerede nu næsten færdigt
Som i sidste julenummer vedlægges et GIRO-kort til indbetaling af næste
års kontingent. Det skal fremgå tydeligt at det både er til brug for NYE og
EKSISTERENDE medlemmer.
2) Besøg af seminargæster fra EU
Vi har fået en henvendelse fra Finn Høeg, ShowMeCopenhagen, omkring et
ønsket besøg af 20 deltagere på et EU-seminar i Købehavn d. 5. december
2012 kl. 10-12.
Efterfølgende har vi snakket med Finn, og fået nogle yderligere oplysninger
om gæsterne, så vi er sikre på, at forventningerne til et besøg i
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Lene og Dina

Gundsømagle – også svarer til deres interesser.
Palle har været lidt i tvivl om vi skulle ja til gæsterne, og om at vi kunne
leve op til deres forventninger til at se vores bæredygtige landsby.
Beslutningen blev at vi siger ja til at de kan besøge Gundsømagle i 2 timer
d. 5. december.
Besøget vil omfatte Kulturgården, måske biblioteket, Rosentorvet og
skoven. Det nærmere program udarbejdes herefter

Lene og Dina

Lene og Dina
Der uarbejdes et kort ”skriv” om byen (på engelsk) som de kan få sig med
hjem. (3-4 A4 sider)

3) Kuglepennegaver
Det blev aftalt at Palle bestiller 50 stk. luksus-kuglepenne hos ADLER til
brug for markedsføring ifm. nye medlemmer af Landsbyrådet.
I bladet skal det fremgå, hvem der kan modtage denne generøse skrivende
gave. (De 50 kommende NYE medlemmer i 2013)
4) Eventuelt
Palle viste en brochure udgivet af VisitRoskilde og Skjoldungelandet.dk
Den indeholder et kort – samt en række oplysninger om naturen og visse
faciliteter i området (lidt a’la vores ønsker til en velkomstfolder)

5) Næste møde
Blev aftalt til: Søndag d. 4. november kl 16-17.30 hos Dina

Her skal de fleste artikler være færdigskrevne.

Refereret af Palle
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Palle

