
Bestyrelsesmøde - Gimlinge Landsbyråd d. 20. januar 2022 kl. 19:00 hos 
Caroline 

Deltagere: 
Jeanette

Jan

Simon - afbud

Caroline - referent


Referat 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde - Godkendt 

2. Opfølgning på sidste mødes punkter

A. Papirer og adgangskoder - er modtaget og gennemgået af Caroline. 

B. Hjemmeside og Facebookgruppe er oprettet: Jeanette kontakter Pia og bank for 

at sætte gang i processerne om ændringer af betaling af webhotel mv. 

C. Status på banken. Ingen adgang endnu. Manglende bilag fra Pia Jensen. Banken 

skal have et referat af seneste generalforsamling og en kopi af vedtægter. Jeanette 
kontakter Pia. Jeanette forfatter et referat fra generalforsamling 2020. 


D. Støtte til Forsamlingshus er det overført? Nej. Vi venter på adgang til banken. 

E. Havetraktoren ved Jan? - Haster ikke, men Jan kigger på den efter vinteren. 

F. Kirkestierne - Gyldenholms traktorer passerer over stien mellem to marker. Simon 

har sendt en mail, men afventer svar. Simon følger op på sin mail. 

G. Biogasanlægget - Status: afventer kommunen 


3. Medlemsgebyrer - 

1. Forslag: der skrives en hilsen og vedlægges instruktion til Mobilepaybetaling, samt 

en alternativ betalingsmåde. Regnskabsåret er kalenderåret. Jeanette opretter en 
mobilepaybox. Caroline forfatter et nyhedsbrev.


4. Indkørsler til byen v/ Jan og Jeanette. Jan har undersøgt nogle byportaler; 
Kommunen har indkøbt blomstersatser og sørger for elektricitet til nogle af de 
omkringliggende byers indkørselsportaler. Jan går videre med sagen, og undersøger 
vores muligheder og typer af dekoration. Jan kigger også på muligheder for at søge 
midler i tilfælde af manglende støtte fra kommunen. 


5. Generalforsamling  - Caroline kontakter Niels O for at aftale dato for 
generalforsamling. 


6. Trafikdæmpning - status v/Caroline - talt med Jørgen. Caroline tager kontakt til 
Christina Schou Rasmussen, afdelingleder i teknik og miljø i slagelse. Hører status 
for sagen og om midlertidige, alternative løsninger. 


7. Velkomsthilsen fra Landsbyrådet til nye landsbyboere - Vi går videre med Carolines 
udkast med yderligere input fra bestyrelsen. 


8. Socialt liv i landsbyen 
H. Månedlig sammenkomst i samarbejde med Forsamlingshuset?- evt. start efter 

generalforsamling. Jeanette bringer emnet op i bestyrelsen for Forsamlingshuset.




I. Der blev drøftet Sankt Hans og muligheder for afholdelse. 


9. Sportspladsen i Gimlinge IF. Der blev drøftet ønsker om og muligheder for brug af 
sportsplads, boldbane og tennisbaner. Tages op på et senere møde.  

10. Forslag fra beboer: sætte skilte op med Nabohjælp ude ved byskiltet - Caroline 
undersøger mulighederne, priser mv., og vi tager det op på generalforsamling.


	 Fra NABOHJAELP.dk: Skiltene måler 35 x 50 cm og koster 366 kr. inkl. moms og 		
	 forsendelse. 
	 Et sæt monteringsbeslag passer til 60 mm standere og koster 125 kr. inkl. skruer. 

	 Teknik- og Miljøforvaltningen i din kommune skal godkende placeringen af skiltet. 	
	 Så kontakt kommunen inden du bestiller. 

	 Når du har sendt jeres bestilling, modtager du en kvittering fra skilteleverandøren 	
	 inden for et par dage. Derefter kan du tage kontakt til leverandøren, hvis du har 	 	
	 brug for at købe tilbehør til skiltene, som fx standere. Skiltene bliver leveret inden 	
	 for 5 uger. 

11. Bogbyttereol i landsbyen? - Foreslået placering: ved forsamlingshuset? Jeanette 
holder øje med fx. et køkkenskab med glaslåger og undersøger udgifter i forbindelse 
med opsætning, og vi følger op sagen. Forslaget tages op på generalforsamling. 


12. Eventuelt   
J. Forslag til opdatering af vedtægter (ændring af kommunenavn) - klar til 

generalforsamling - eksemplar sendt til alle medlemmer af bestyrelsen, og vi ser på 
ændringer


K. Søge om driftstilskud fra kommunen som tidligere år. Caroline skriver udkast

L. Legeplads/træningsplads - Jan kigger på muligheder og priser

M. Jeanette skaffer bilag til Jørgen Damgaard


Næste møde 16. februar hos Caroline



