Referat af Bestyrelsesmøde
mandag d. 15. maj kl. 18:30 til ca. 21:00
Deltagere:

Palle, Stine, Kirsten, Birthe, Erik, Georg, Karin, Pernille,
Flemming, Steen, Mariann

Fravær:

Werner, Lene

Dagsorden:
Emne:
1) Valg af ordstyrer
Erik
2) Valg af referent
Mariann
3) Opfølgning på referat fra sidste møde
Seance vedr. indbrudssikring, hvornår, hvordan og indhold ikke fastlagt
Projekt Cykelpumpe ved Rosentorvet er ikke påbegyndt
Spørgsmål om, hvorvidt et byrådsmedlem kan være medlem af
Landsbyrådets bestyrelse er ikke besvaret.
4) Konstituering
Formand, næstformand, kasserer og sekretær skal udpeges.
Formand og kasserer har meddelt på sidste møde, at de gerne opstiller igen.
Kirsten har meddelt, at hun ikke opstiller som sekretær igen.
Sekretær-opgaverne kan evt. deles over flere personer.
Se vedlagt notat om arbejdsopgaver.
Palle vælges til formand
Erik vælges til kasserer
Erik vælges til næstformand for en periode, feks indtil næste
generalforsamling
Sekretær opgaver deles mellem Karin, Stine og Mariann. Stine primært på
hjemmesideopgaver.
5) Orientering fra formanden
Henvendelse fra Helle Schliemann
Kort orientering om JOY's besøg i Gundsømagle 3. maj.
1 bænkesæt extra modtaget af Susanne fra Brugsen. Skal repareres let og
opstilles ude i hundeskoven.
Årets borger: Annoncering igangsat. Pt. er der kommet 4 indlæg ind med reelt
2 forskellige kandidater.
Ny leder i Brugsen pr. 1. juni, Frank Rasmussen
Cykelstien ad Gulddyssevej indvies 1. juni 14.30. Flagallé langs Gulddyssevej
sættes op. Skal vi afslutte med en seance ved Bycenteret?
Næste møde i Spejderhytten. En lille "festkomité" nedsættes.
Møde i Skovrejsningsudvalget 4. okt. 2017 kl. 14:30
Ved gruppearbejde i forbindelse med Joy’s besøg fremkom diverse ønsker for
Gundsømagles fremtid:
scaterbane, bedre busforbindelser, flere bænke, generationsskifte mellem alle
frivillige, lejeboliger, fastholdelse unge, lokalrådsamarbejde med kommunen,
etablering af Gundsømagle strandpark, busskure.
Nogle af disse emner kan tages op i diverse arbejdsgrupper.
Årets borger, liste med emner sendes ud pr mail til afstemning blandt
medlemmerne. Brev sendes/bæres rundt til de ca 55, der ikke har e-mail.
Cykelsti indvielse: der kunne evt. laves et stop ved kulturgården. Hvis der skal
være stop ved bycenteret er det gavnligt at vide, hvornår asfalteringen af
pladsen foran centeret finder sted.

Opfølgn/
ansvarlig

Festkomite til bestyrelsesmøde d. 28. juni 2017, Pernille og Flemming
Møde i Skovrejsningsudvalg, hører under Natur og stier (Palle, Steen)
6) Landsbyrådets forretningsorden
Landsbyrådet har hidtil ikke haft nogen nedskreven forretningsorden.
Der er udarbejdet 2 forslag til Forretningsorden, som begge er udsendt til
bestyrelsen.
ALLE bør læse dem grundigt igennem inden mødet.
Forskellen ligger primært i undergruppernes kompetence.
Vi drøfter de enkelte forslag og bliver forhåbentligt enige om eet samlet
forsalg, som alle kan acceptere. I modsat fald må vi lave en afstemning.
Forslag til forretningsorden af Erik og Palle blev vedtaget med tilføjelse.
I §7 tilføjes flg. eller lign. tekst:
Jfr. §1 udarbejdes kommisorium, der accepteres af bestyrelsen.
Palle og Erik tilretter forretningsordenen.
Trafikudvalget fortsætter arbejdet iht. dette i et halvt års tid for at afprøve
formen.
7) Økonomi og medlemmer v/Erik
Status på økonomi og medlemmer.
Opkrævning af kontingent for 2017 er i gang.
Pengene fosser stadig ind i kassen :-)
Økonomien har det fint.
8) Nedsættelse af undergrupper / arbejdsgrupper
Pt. har vi følgende grupper:
Økonomigruppe: (Formand, næstformand, byfestkoordinator, kasserer )
Trafik- og Trafiksikkerhed
Bibliotek
BYFEST-gruppe
Jazz-gruppe
Event/Kultur
Natur- og stier
Unge-gruppe
Bycenter-gruppe
PR-gruppe
NY: fællesspisning i Forsamleren
Grupperne kan have deltagelse af personer UDEN for bestyrelsen, men de skal
være medlem af Landsbyrådet.
Andre grupper kan oprettes, både som permanente og som ad hoc-grupper.
Formanden lægger op til at hver gruppe, en gang årligt laver et lille
kommissorium, hvor mål og ressourcer/økonomi for gruppen kort beskrives.
Det foreslås også, at der oprettes en stilling, som "Vicevært" for vores kontor.
Økonomigruppe: Erik, Palle
Trafik- og sikkerhed: Kirsten, Georg, (Stine), Mariann, Jarl, Rumle,
Bibliotek: Lene
Byfest: Palle, Erik, Karin, Pernille, Jeanne, Linette
Jazz-gruppe: Palle, Erik, Kirsten, Werner, Jeppe, Marianne D., Elisabeth Hejn,
Steen
Event/kultur: Karin, Werner, Georg med cykeltur
Natur/stier: Palle, Steen
Unge-gruppe: Birthe, Pernille, Mariann
Bycenter-gruppe: er nedlagt
PR-gruppe: Palle, Stine, Kirsten, Pernille
Fællesspisning: Karin, Mariann. Vi skal have lidt flere facts på plads før vi

tager stilling til, om projektet foregår i eller udenfor Landsbyrådets regi.
Visevært for kontoret: Flemming
Info standeren: Flemming
Kirsten og Birthe danner en duo, der står for kunst i vores og fit lokalet.
Det blev foreslået, at oprette gruppe bestående af formand, kasserer og
tovholdere.
9)

Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst:
Bibliotek v/Lene
D. 28. sept. 2017 kommer Alex Schneider og fortæller om bla. Fugle i
Gundsømagle
D. 16. nov. 2017 kommer Irene Palsby og fortæller om bla. Træning og
ernæring.
Begge foredrag kommer i bibliotekets brochure.
Trafik- og trafiksikkerhed v/Kirsten
Der var ingen bemærkninger til ref. af 18/4 og 27/4-2/5 2017.
Godkendelse til grusgravning Holmevej er givet
Gruppen arbejder videre med:
Bus 217, bedre forbindelser til byen
Cykelsti til Veksø
40 km hastighed på hele Piledyssen
BYFEST v/Palle
Møde er afholdt i styregruppen og med alle tovholdere 8. maj. (Referat
udsendes snarest)
Prisen for festmenu er ændret til 300 kr.
Visse barpriser er nedsat en smule.
Der er pt. kun indgået aftale om 11 stadepladser!
Der sættes gang i PR-arbejdet og foromtale af billetsalg mv. sendes til
pressen.
Mødeintensiteten styrkes - og der holdes 1 måned før BYFESTEN møde HVER
uge.
Projekt er on track.
Ønskes: køleskabe med glaslåger
Jazz-udvalg v/Palle
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard er parat til PINSE-lørdag.
Der er lavet plakat til arrangementet.
Det praktiske aftales på et møde i uge 21.
Event/Kulturudvalg
Intet at berette
Natur- og stier
Intet at berette.
UNGE-gruppe
v/Birthe
Projektplan for scaterbane blev fremvist.
Fondsmidler er søgt ved Avin, 25000kr i SN
Måske er en ny P-plads ved skolen planlagt. Heri kunne scaterbanen være en
integreret del
Gundsømagle BYCENTER
v/Birthe
2 bænkesæt foran Pizza-manden HAR fået olie.
PR-gruppe
v/Palle
BYENS KALENDER er ajourført og 8. maj.
PR-gruppen får i den kommende tid travlt med BYFEST-PR.
Stine vil gerne indgå i arbejdet med at renovere hjemmesiden.

Byens kalender skal opdateres mdl.
Der skal reklameres for byfest
Næste nummer af Gundsømagle Landsbynyt kommer efter sommerferien
10) Eventuelt– og hørt i byen!
Søjleeg ved den gamle boldplads og langs Sognevej er foreslået
Kommunen
Kan vi overtageopslagstavlen i bycenteret ? Birthe spørger Folmerhus
herom, samt vedligeholdelse af plantekrukker.
Vi blander os ikke i Bodegaens rygepolitik.
Næste møde er onsdag d. 28 kl. 16:00
Vi mødes ved spejderhytten, holder møde og griller samt hygger os i et
par timer.
Ny tid er kl. 17:00

