Unge-gruppen GM UNGE
Målsætning:
At afdække unges behov i Gundsømagle og i samarbejde med disse at udarbejde konkrete ønsker i
Gundsømagle by. Sørge for at der er de rigtige udfoldelsesmuligheder og at en unge-gruppe bestående af
unge fremadrettet bliver de primære beslutningstagere med Landsbyrådet som støttemulighed.

Referat af mødet, den 19/3 kl. 19:00
Opmødte: Charlotte, AnneMarie og Dina
1. Indkaldelse af de unge til fællesmøde
a. Torsdag, den 18. april kl. 16:30-18:00 (AnneMarie sørger for AOF lokaler)
b. Dagsorden udarbejdes til mødet (Charlotte)
2. Gennemgang af indkomne spørgeskemaer.
a. Det primære ønske fra de indkomne er fitness-centret. Jarl Matthiesen –
bestyrelsesmedlem og medlem af unge-gruppen samt formand for G77s idrætsforening
fortæller følgende om fitness-projektet, som G77 primært står for: G77 arbejder for at få
etableret et fitness center i Gundsømagle. I skrivende stund afventer vi en afklaring om
hvorvidt vi får støtte fra kommunen til etablering. Når dette er på plads arbejder vi videre
på sagen.
3. Indkomne forslag:
a. Ønsker til muligheder i Gundsømagle (udfyldte spørgeskemaer fra Margretheskolen)
b. Generalforsamlingens ungegruppebord:
i. Invitation ud til de unge fra SCR om rundvisning d. 16/5 kl. 17:00. Benyttelse af de
udendørs arealer.
ii. Ungecafe på pizzariaet evt. I samarbejde med Kafferisteriet på A6?
iii. Parkour baner.
iv. Oprettelse af et teater/musik ungeforening, hvor erfarne kræfter fra andre teaterforeninger kan hjælpe i opstartsfasen.
v. Etablering af filmklub/hobbyværksted/netcafé/”kort”klub.
vi. Snak med Carl Henning Riel, skoleleder for Margretheskolen, omkring fester på
skolen? Har skolen nogen projektorer til overs efter indførslen af Smart Boards?
(Lån af disse samt lærred?)
vii. Sommer i Gundsø – tiltag i sommermånederne for at samle de unge i hyggetiltag
for alle, så der også er tilbud i ferieperioden og/eller weekender.
4. Fremtidige tiltag:
a. Et besøg på Engbækgård for at få flere unge involveret.
b. ”Lav et logo” til GM unge på FB.
c. Plakat på vores stander på Rosentorvet.
d. Artikel til LandsbyNYT udarbejdes.
Næste møde er torsdag, den 18. april kl. 16:30 til ca. 18:00 i AOFs lokaler (Den gamle Skole ved
fodboldbanerne.)

Formand for Gundsømagle Landsbyråds Ungeudvalg:

Charlotte Riber Lorentzen
(send besked via FB ”GM Unge”)

