
REFERAT af møde i bestyrelsen for Gistrup Beboerforening

Tid: 18:30-20.00
Dato: 30. november 2021
Deltagere:Claus Svenstrup, Signe Ramskover, Tina Staun, Helle Madsen

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Konstituering af bestyrelse.
3) Etablering af fælles overblik over årshjul og opgaver
4) Drøftelse af bestyrelsens ønske til fokusområder
5) Næste møde / mødeplan
6) Eventuelt

Ad1)
Efter en kort præsentation af de nye medlemmer af bestyrelsen blev dagsordenen godkendt.

Ad2)
Bestyrelsen har konstitueret sig med Helle Madsen som formand. Tina Staun som
næstformand. Bjørn Skovhus, tidligere kasserer, har lovet at tage kassererposten, selvom
han ikke er med i bestyrelsen længere. Han er i gang med at strømline konti og kigge på
måder at spare omkostninger på, så det giver mening, at han fortsætter med det indtil næste
generalforsamling. Tidligere formand Brian Andersen vil fortsat stå for at drive hjemmesiden.
Beslutning: Bestyrelsen er konstitueret

Ad3)
Vi havde en fin gennemgang af de faste forpligtelser, der hviler på beboerforeningen og fik
historikken bragt up to date. Den nye bestyrelse er indstillet på at deltage, hvor det kræves -
eller medvirke til, at andre frivillige gør.
Bestyrelsen fik fordelt de to lidt større opgaver.
1) Tina Staun får plads i det udvalg, der har med Gateway-projektet at gøre. Hun har erfaring
fra et kulturhusprojekt i Sebbersund. Tina kontakter den tidligere formand, Brian Kidmose, og
får en snak med ham, så vi sikrer kontinuitet i arbejdet. Med i dette møde deltager også
Claus Svenstrup, da han også har været involveret i arbejdet med kulturhus - og dermed
sidder inde med vigtig viden.
2) Helle Madsen forsøger at finde ud af, hvad status for arbejdet med lokalplanen for
sommerhusområdet i skoven er. Hun tager også kontakt til de tre lokale politikere, der
stillede op til kommunalvalget.

Ad4)
Bestyrelsen åbnede drøftelsen af fremtidige fokuspunkter.
1) Bestyrelsen er enige om at arbejde på at få flere medlemmer i Gistrup Beboerforening.
Gistrup Beboerforening er vigtig for byen, da det er dén forening, der repræsenterer
borgerne. Vi skal tættere på, hvad det så er, Gistrup Beboerforening præcist skal kunne.
Men allerede nu har vi planer om at gøre opmærksom på os selv - og poste opslag på
facebook med en opfordring til at blive medlem.
Beslutning: Drøftelsen er i gang, og vi fortsætter på næste møde.



2) Bestyrelsen talte om at revitalisere beboerforeningens logo. Eventuelt ved at udskrive en
konkurrence om at tegne et nyt - gerne med børn fra skolen som aktive deltagere. Ellers er
der sikkert masser af kreative kræfter i Gistrup, der har lyst til at være med.
På næste møde taler vi videre om rammerne for det nye logo. Hvad skal opdraget bag
konkurrencen være? Claus prøver at grave historien bag det gamle logo frem, så vi har den
et tage udgangspunkt i.
Beslutning: Drøftelsen er i gang, og vi fortsætter på næste møde.
3) Hvem kan modtage hæderen som Årets Gistrup-borger? Er det en “flidspokal” for én, der
har tjent byen i mange år? Er det én, der med nytænkning eller en særlig væremåde har
gjort noget særligt for byen og fællesskabet? Vi overvejer også, om vi skal opfordre
Gistrup-borgerne om at indstille oplagte kandidater. Det kræver en præcis definition.
Beslutning: Drøftelsen er i gang, og vi fortsætter på næste møde.

Ad 5) Næste møde er tirsdag 11. januar. Vi skal tale videre om kriterier for Årets
Gistrup-borger og revitalisering af logo samt tættere på foreningens DNA.

Ad 6) Tina og Signe skal sende et pasfoto til Helle, som hun sender videre til Brian, der så vil
uploade det på hjemmesiden


