
Referat af møde i bestyrelsen for Gistrup Beboerforening tirsdag 11. januar klokken
18:30-20

Form: Virtuelt møde
Deltagere: Signe Ramskover, Helle Madsen
Afbud: Claus Svenstrup, Tina Staun

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Siden sidst - indkomne mails og anden information
3) Opfølgning på statusmøde om Gateway-projektet
4) Indkaldelse til generalforsamling i marts
5) Drøftelse af bestyrelsens fokusområder (Årets Gistrupborger, en ny
medlemskampagne og et nyt logo evt. ved at udskrive en konkurrence)
6) Næste møde
7) Eventuelt

Ad 2)
Helle har modtaget flere mails fra Lisbeth Jensen, der er formand for Gistrup Samråd.
1) Referat for samrådsmøde i december
2) Mulighed for at være med i landdistriktsudvalget

Ad 4)
Vi skal have fundet en dato for afholdelse af generalforsamling inden udgangen af marts, og
vi skal have skrevet Indkaldelse til den. I den forbindelse skal vi have afklaret:
A) Dato. Hvilken?
Beslutning: Onsdag 30. marts
B) Hvem booker tid i Gistruphallens cafeteria?
Beslutning: Signe har skrevet til LKBs kontor for at booke hallens cafeteria 30. marts.
C) Tekst til facebook: Helle har skrevet udkast til tekster, så vi kan fortælle om Gistrup
Beboerforening.
Beslutning: Tekst er godkendt, men skal afpasses efter de andre tekster, vi sender ud
på facebook.
D) Annoncering et passende sted senest 3 uger før.
Beslutning: Vi smider opslag i facebookgruppen “Det sker i Gistrup og omegn” - og
hænger en seddel op i Brugsen.

Ad 5)
Årets Gistrup-borger skal udpeges i forbindelse med generalforsamlingen, så det giver
mening at drøfte, hvad der skal til for at blive årets Gistrup-borger. Hvad skal kriterierne
være: Er det for lang og tro tjeneste i byen? For et godt, enkeltstående initiativ?
Beslutning: Vi vedtog disse kriterier:
Personen, der udnævnes til årets borger i Gistrup, skal være ...
... én, der bor i Gistrup eller den nære omegn.
... en person, der med sit job, sin åbenhed, sin væremåde har - eller har haft - en meget stor
positiv indflydelse på Gistrup som by og samfund.
... en person, som har ydet en særlig prisværdig indsats for fællesskabet i Gistrup - via en
forening eller sammenslutning med tilknytning til Gistrup.



Hvem kan indstille:
Alle, der bor i Gistrup eller nære omegn, kan indstille.
Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse for forslaget.
Indstillingen skal sendes til Gistrup Beboerforening. I år senest tirsdag 7. marts.
Prisen uddeles en gang om året i forbindelse med Gistrup Beboerforenings
generalforsamling.

Hvis tiden tillader det, kan vi fortsætte drøftelsen af de to andre punkter (medlemskampagne
og logokonkurrence)
Beslutning: De to punkter udsættes til næstkommende møder.

Ad 6)
Næste møde:
Beslutning: Onsdag 8. marts.


