
 

Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs  
  GENERALFORSAMLING  
                               d. 20. marts 2017   
   
Referat: 
Antal fremmødte medlemmer 55. 
1. Valg af dirigent : Jan Brinck-Pedersen, som konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet. 

2. Valg af referent: Kirsten Lund Jakobsen 

3. Valg af stemmetæl.: Else Manley, Marianne Kiærulff, Jane Bie og Anne Marie Rydder 

4. Orientering om projekt "Fællesspisning i byen": Karin Linde Pedersen orienterede 
om et samarbejde mellem Coop, Dagli'brugsen og frivillige ildsjæle i byen, som vil 
prøve at få et projekt søsat med fællesspisning i Forsamlingshuset.  
Generalforsamlingen tog positivt imod. 

* 
Før bestyrelsens beretning præsenterede bestyrelsen sig. 

                                                   * 

5. Bestyrelsens beretning om året, der er gået. Formanden og de enkelte tovholdere 
præsenterede hver deres område. Beretningen vedtaget med klapsalver. 
 

6. Regnskabsaflæggelse 2016 og gennemgang af budget for 2017 ./v Kassereren 
    Vor egenkapital pr. 31.12.16 udgør kr. 56.693, hvilket er en forøgelse i forhold 
    til året før med kr. 17.993 som er lig med årets overskud. Regnskabet og budgettet 
    vedtaget med klapsalver 
 

7. Behandling af indkomne forslag 

• Bestyrelsens forslag (Der er ingen forslag) 

• Forslag fra medlemmerne . Ingen direkte forslag. 
  

Ved dette punkt opremsede formanden en række ideer fra borgerne i de sidste måneder: 
-Ideen med en cykelpumpe.  
-Ideen med et Thai-take away 
-Foredrag om nabohjælp v. Jan Brinck-Pedersen og evt. AOF 
-Bus 600 S skal rundere Gundsømagle.  
-Bus 217 og flere aftentider 
 Generalforsamlingen modtog disse forslag godt. 

8. Fastsættelse af kontingent. 
• Bestyrelsen foreslår, at kontingentet  bevares uændret, dvs. 

o Personligt medlemskab 150,- kr. årligt 
o Husstandsmedlemskab (fra 18 år og opefter) 250,- kr. årligt 
o Alle personer får et medlemskort 

Generalforsamlingen sagde ja til dette. 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter    

1. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 
-Palle Gram, genvalgt 
-Kirsten Lund Jakobsen, genvalgt 
-Georg Holm Petersen, genvalgt  
-Lene Barfod , genvalgt  

(Mette Erdmann, Henrik A. Larsen og Gitte Hagemann ønskede ikke genvalg) 
 



 

        -Stine Søstrup nyvalgt 
        -Pernille Tostenæs Meyhoff nyvalgt 
        -Flemming Tostenæs Meyhoff nyvalgt 
        -Steen Andersen nyvalgt 
  
                 Følgende suppleanter til bestyrelsesmedlemmer blev valgt 

       -Else Manley 
       -Asger Krüger  
 

10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
                        -Per Jakobsen blev genvalgt som revisor 
        -Else Manley blev valgt som revisor suppleant. 

11.Eventuelt: 
-En borger foreslog, at Trafikgruppen gerne måtte prøve at få det sidste stykke 
 af  Piledyssen til et 40 km/t område.  
-Forslag om pakkeudleveringssted i Gundsømagle.  
-Peter Rørbye oplyste om,at søndag d. 2.april.2017 kl.10-12 er der affalds indsamling. 
 Start ved  Brugsen. 
-Karin Linde P oplyste, at d. 22.03.2017 er der møde ang. fællesspisning. 
-Arrangement med Lars Grand søndag d. 26.03.2017. 
-Erik Wendel Nielsen fik ros for sit gedigne arbejde med regnskab og budget og måden at 
  præsentere det på . 
-Til sidst takkede formanden de afgåede bestyrelsesmedlemmer og overrakte dem en lille 
  vingave. 
-Dirigenten fik ligeledes overrakt en vingave som tak for hjælpen med at styre 
 generalforsamlingen.  
 
 

Referent  Kirsten Lund Jakobsen d. 27.03.2017 
 
BEMÆRK: 
Kontingentopkrævning for 2017 udsendes via mail umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Hvis du har betalt kontingent for 2016 eller er tilmeldt som nyt medlem her i 2017 er du 
mødeberettiget til generalforsamlingen og har stemmeret. 
 


