Referat af møde i bestyrelsen for Gistrup Beboerforening tirsdag 8. marts 2022:
Tid: 18:30-20.00
Sted: Virtuelt
Deltagere: Claus Svenstrup, Signe Ramskover, Tina Staun, Helle Madsen
Dagsorden
1)
Godkendelse af dagsorden
2)
Siden sidst - indkomne mails og anden information
3)
Opfølgning på Gatewayprojektets kulturhusdel
4)
Input til generalforsamling i marts.
5)
Indkomne forslag til årets Gistrup-borger
6)
Næste møde
7)
Eventuelt
Ad 2)
2a)
I Gistrup Samråd har der været snak om Gistrups status som by. Om Gistrup fortsat skal
være landsby eller omegnsby. Bestyrelsen for Gistrup Beboerforening er egentlig godt
tilfreds med den nuværende status, som blev fastlagt med den kommuneplan, der blev
vedtaget 11. maj 2020. I den plan har Gistrup status som “øvrig bysamfund”.
Beboerforeningen afventer kommende drøftelser i samrådet.
2b) Formanden har været i kontakt med kommunen i forbindelse med en lokalplan for
sommerhusområdet. Det er nu mere end et år siden, at formanden - sammen med
formanden for samrådet - var til et møde med kommunens folk, men der er ikke sket noget
endnu. Angiveligt fordi der er kommet en ny sagsbehandler, som skal til at sætte sig ind i
sagen.
Ad 3)
Bestyrelsen havde en drøftelse af Gateway-projektets kulturhusdel.
Vi skal have fundet ud af, hvor projektet står lige nu. Derfor tager Tina kontakt til kommunens
folk for at få de dokumenter, der findes i sagen. Claus prøver også at grave tidligere
dokumenter frem.
Ad 4)
Formanden har fået input til beretning til generalforsamling. Den holdes i cafeteriet i Gistrup
Hallen onsdag 30. marts klokken 19. Der skulle være styr på det praktiske. Signe har booket
lokaler, og hun og Tina sørger for andet praktisk i forbindelse med generalforsamlingen.
Ad 5)
Årets Gistrup-borger skal udpeges i forbindelse med generalforsamlingen, og der er kommet
en del forslag - både i tråden på facebook og til formanden på mail. Formanden har hentet
plaketter hos Lise (tidligere medlem af beboerforeningen) Bestyrelsen fandt frem til den
rigtige kandidat.
Ad 6)
Næste møde tirsdag 3. maj 2022.

Ad 7)
Vi skal have sendt afgående medlemmer af bestyrelsen godt af sted med et par flasker vin
som tak for godt arbejde. Det er medlemmer, der trådte ud af bestyrelsen efter sidste
generalforsamling, så det er ikke for tidligt. Claus og Helle ordner det praktiske.

