
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 6. februar kl. 18:30 til ca. 20:30  
 

Deltagere: Erik Werner, Mariann, Henrik, Karin, Palle, Georg. På deltid Birthe, 
Mette, Lene 

Fravær: Kirsten  

 
 
Dagsorden:  

Emne: Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer - Erik  

2) Valg af referent Karin  

3) Orientering fra formanden  
Else Manley låner BANKO-spillet 4.-5. marts til Spraglehøjgård. Der er sket 
skader på spillepladerne ved familiebankoet, grundet brug af tape. Fy! 
Ågerup og omegns landsbyråd inviterer til deltagelse i deres bestyrelsesmøde 
d. 21. februar - Erik og Palle deltager. 
Charlotte Pihl udtræder permanent af Landsbyrådet. 
Tillæg i PaperBoy om Gundsømagle! Det undrer at Paperboy ikke fandt 
anledning til at tage kontakt til Landsbyrådet. 
Den kommende forretningsorden som Erik redigerer er færdig til næste møde. 
Møde i Smørblomsten den 9.02., hvor Kirsten, Rikke og Eva deltager, handler 
om lektiehjælp bl.a. 
Ny flagholder og flagdage. Erik afløser Henrik som flagholder. Ingen ændringer 
i flagdage. Husk at ændre datoer på hjemmesiden  
Log-bogen og torsdagsvagterne fungerer, men frekvensen på åbne torsdage 
diskuteres. Fastholdes indtil videre. Palle opfordrer til, at den der har vagten 
reklamerer forinden på facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik 
Palle 
 
Alle 

4) Paraplymøde for byens foreninger 
Afholdes 8. Februar 2017 kl. 19:30 med hovedemnerne: Byfesten og byens 
arrangementer.  
Mødeplan aftalt og styregruppen mødes ugen efter og konkluderer på byfestens 
fremtid. 
Pt. 15 tilmeldte - G77, Dilettanten, AOF, Forsamlingshuset, Jagtforeningen JGI 
er repræsenteret, vandværket samt private ildsjæle.  

 
Erik, Karin og 
Palle 

5) Generalforsamlingen 
       Afholdes i forsamlingshuset d. 20-3-2017 kl. 19:30 

På valg er Palle, Kirsten, Georg og Lene som er villige til genvalg. 
Mette E., Henrik og Gitte  ønsker ikke genvalg. 
Evt. en gæstetaler - Karin kontakter projektlederen i Coops “madfællesskaber i 
landsbyer” om et kort indlæg. 
Pernille Tostenæs har meldt sig som ny kandidat til bestyrelsen 
Indbydelsen udsendes af Palle og Erik senest søndag  d. 26. februar 
Formanden forventer at alle bestyrelsesmedlemmer deltager til mødet. 

 
 
 
 
 
 
Palle, Erik 
 
Alle 



 

 

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik   
Status på økonomi -    Foreningens kassebeholdning er p.t. lige under kr. 
100.000 - heri er medregnet kommunale tilskud til byfest og jazzen. 
Regnskab og budget til generalforsamlingen gennemgås opklarende. 
Budgetønsker 2017 fra gruppernes tovholdere - kulturgruppen har behov for 
startstøtte til fællesspisprojektet. Ønsket modtages positivt - og drøftes 
endeligt når økonomiske facts er på plads, Ingen øvrige ønsker om 
nyanskaffelser 
Opkrævning af kontingent for 2017 skal igangsættes umiddelbart efter 
generalforsamlingen. Erik kontakter revisorerne. 
Foreningen har nu eget mobilpay med nummeret 42959671 
Palle sørger for at rette på hjemmeside og andre publikationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erik 
 
Palle 

6) Orientering fra undergrupperne  

Bibliotek   v/Lene  

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Mariann 
Evaluering af trafikeventen 12. januar. Fin presseomtale. 
Mariann orienter om  
1) Chikaner ved Brugsen, hvor afspærringen i Brugsens indkørsel nu er 
nedtaget - og dermed passer gamle ud-/indkørselsskilte igen. Fremtiden for 
busstoppestedets placering er ukendt lige nu. 
2) Hejnstrupkrydset - Der har været mange planer i årenes løb fra kommunal 
side - seneste er hævet vejbane, med de evt. gener det medfører.  
Landsbyrådet informerer RK om de trafikmæssige problemer de ser og hører -
og kommer med løsningsforslag. Ligesom den enkelte borger kan gøre. På 
RK´s hjemmeside findes en side beregnet til formålet. Afgørelserne træffes 
alene af kommunen.  
Flere har foreslået Politiet fartkontrol på Gylddyssevej - vi venter på at det 
kommer til udførelse. 
3) Cykelpumpen, som evt. opsættes ved centret - har Poul Hagen tilbudt at 
servicere. Udgifter til vedligeholdelse må afholdes af Landbyrådet. 
 

 

BYFEST   v/Palle - Erik - Karin 
Afventer resultatet af paraplymødet 
Linette Pedersen har meldt sig som frivillig og er også interesseret i deltagelse i 
styregruppen 
Også tilsagn om hjælp fra Pia Bjørnskov, som flytter til byen i løbet af foråret. 
Benny Clausen har også meldt sig som frivillig. 
Palle har for en sikkerheds skyld reserveret danseorkestret Party smoothies - 
men aftalen er ikke bindende. 
Birthe - som var tovholder på morgenmaden sidste år - meddeler at  dette hold 
er samlet igen. 

 

Jazz-udvalg    v/Palle 
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard er hyret til Pinse 2017-koncerten. 
Vi mangler fortsat et navn til sensommerkoncerten. 

 



 

 

Event/Kulturudvalg    v/Karin 
Lars Grand børneunderholdning 26/3 klokken 14- ca 1 times underholdning for 
børn og voksne i forsamlingshuset. “sømandsviser. røverhistorier og 
børnesange”. Salspuljen er søgt om dækning af lejeudgift - og bevilget. 
Musikerhonorar søges så vidt muligt dækket af entreindtægten. 
Familiebanko. Successen gentages den 2.søndag i november v. Gitte og Mette 
som tovholdere. 
Fællesspisning i forsamlingshus projektet er stadig i sin vorden. Omtalen i 
Paperboy gav en del “likes”. Facts er lige nu aftale om samarbejde med 
dagligbrugs (levering af råvarer og aftale om at undgå madspild), råd og dåd 
fra coop`s projektleder på Fællesspisning i Landsbyer, Herskind folkekøkken 
har uopfordret og til stor nytte sendt os vedtægter og forretningsorden, et par 
folk her i byen med “styring af et køkken” erfaring er gået i tænkebox om at 
være med i startfasen.  
Inden længe efterspørges frivillige til at medvirke i en styregruppe og til al det 
praktiske omkring madlavning,borddækning og oprydning. 

 

Natur- og stier   v/Palle 
Ingen aktiviteter pt. 

 

UNGE-gruppen v/Birthe. 
I samarbejde med Margreteskolens leder Lone Marker, skolebestyrelsen og 3 
grupper unge på Margretheskolen er følgende ønsker fremkommet: 
skaterbane ved skolens basketbane og en kunstgræsbane. 

 

Gundsømagle BYCENTER v/Birthe 
De 2 borde/bænkesæt foran Bycenteret bekræftes fortsat at være bevilget. 
Kunstner Dorthe Aggebo udstiller fra på torsdag i Fitness-centret og i 
Landsbyrådskontoret.  
En bycenterforening er der aktuelt ikke udsigt til. 
Folmerhus - ejer af centret - påtænker at stille møbler til rådighed indendørs 
på centertorvet. 
Loppemarkeds-gruppen påtænker at arrangere et loppemarked før pinse. 

 

 

PR-gruppe     v/Palle 
BLAD nr. 13 er blevet godt modtaget incl. PR-flyer til nytilflyttere. 
Hjemmesiden trænger til opdatering!  Vi har fået tilbudt hjælp fra Uffe 
Steiness.fra nytilflyttede Pia og Jan Soelberg. 
Udgivelse af næste blad - blev der ikke sat dato på.  Hvis byfesten forhåbentlig 
kommer på skinner -bliver der ikke meget tid til bladarbejde. Evt. kunne et 
kort nyhedsbrev i lighed med det, som Ågerup og omegns landsbyråd har sat i 
søen bruges, hvis vigtig info skal ud. 
En idé er kommet fra Wamsler til bladet: Interview  med Thorkild Andersen. 

 



 

 

7) Eventuelt   

Næste møde er 8. marts kl. 18:30    
  

 

 


