
Gundsømagle forsamlingshus 

Referat af bestyrelsesmøde den 11.11.20 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Henrik Larsen 

Næstformand . Palle Nielsen 

Kasserer: Dennis Mortensen 

Sekretær: Hans Bredahl 

 

2. Arbejdsopgaver: 

Alle fortsætter deres opgave - bilag vedlagt 

 

3. Hvordan arbejder vi med den nye medlemsstruktur de næste 5 år: 

Henrik orienterede om indsamling af 2 piger som fik 9 nye medlemmer og sponsorpenge via salg af 

småkager.  

Der er indkommet 15 nye medlemmer grundet facebook opslag. 

Linda - Casinopubben sponsorerede 500 kr. 

Vi fortsætter med initiativ om at bestyrelsen er tilstede hver lørdag indtil jul ved centret. 

Henrik sørger for at der er et bord og nogle flyers til at omdele. - Evt. oplag på byens træ 

Alle bedes melde ind hvornår de har mulighed: Jette og Henrik koordinerer 

Vi havde planlagt at starte den 14.11 - men materialet var ikke klar 

Lørdage fra kl. 11-13 

21.11: Palle og Dennis 

28.11: ? 

5.12: Jette 

12.12: ? 

19.12: ? 

Vi skal følge tæt op på at få nye medlemmer. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde 

 

4. Forslag fra generalforsamlingen: 

a. Lydanlæg som kan bruges af lejerne: Afvist - det er ikke efterspurgt, da mange selv medbringer 

ipad, højtalere m.m. Såfremt det skulle være til rådighed vil det være en omkostning om at tilse anlægget 

og sikre at det virker, fejl og mangler m.m. 

b. Internet til huset:  - Afvist, da de fleste selv har data på deres mobil m.m. 

c. Nedsætte lejen for lokale foreninger: Forslaget har tidligere været fremlagt og igen må det siges at 

det ikke er muligt grundet de faste omkostninger i huset. 

 

5. Brug af P- pladsen uden leje af huset: 

Enighed om at der ikke skal åbnes op for anvendelse - selvom det vil være muligt med personbiler, så vil 

vi opleve at der kommer lastbiler og transporter også - lært af tidligere erfaring. 

 

6. Evt 

a. Reklameskilte:  

Dennis vil undersøge markedet for flere annoncer på stander ( pris 1500 + moms) og evt. anden form for 

sponsor/reklame indtægter 

Drøftelse af at flytte stander fra entre til stue - (ved siden af skab (gl klaverskab)) i håb om at der er flere 

der vil se det. 

Opfølgning på næste bestyrelsesmøde. 

b. Hjemmeside:  

Vi har pt. ikke mulighed for at tilgå rettelser til det domæne hvor vores hjemmeside grundet mange 

årsager. 

Henrik arbejder pt. om at få lagt over på et andet domæne og ny mailadresse. 

Tilgangen vil blive givet til Henrik, Hans og Jette. 

Henrik vender tilbage når det er klart. 

I forbindelse med denne ændring skal vi huske at ændre annonceskabeloner, selskabslokaer.dk, 

brochurer m.m. 

c. Lamper på P plads. 

Det undersøges pt. om et tilbud for nye lamper ( Jan Brink og Henrik) 

d. Udlejningsaftale. 
Arne har forslået grundet Coronakrisen at nedsætte lønnen til kr. 1000- minus skat i november og 

december. 

Henrik mente ikke at vi skulle gøre det at hensyn til fremadrettet tilskudsordning der kan søges. Enighed 

om dette. 

e. Oktoberøl 



Der blev indkøbt oktoberøl/glas i foråret. Desværre blev det ikke muligt at vi kunne afholde og øllene 

udløber på dato. Der står nogle dåser på balkonen - som kan afhentes - først til mølle - men ikke 

glassene. 

 

ref. Jette 

 

 

 

 


