Møde i bestyrelsen for Gistrup Beboerforening tirsdag 3. maj 2022
Tid: 18:30-20.00
Sted: Virtuelt via Messenger
Deltagere: Signe Ramskover, Tina Staun, Helle Madsen
Afbud: Claus Svenstrup
Dagsorden
1)
Godkendelse af dagsorden
2)
Siden sidst - indkomne mails og anden information og kort om generalforsamlingen
3)
Status om Gateway-projektet
4)
Drøftelse af nyt logo
5)
Næste møde
6)
Eventuelt
Ad 2)
Helle redegjorde for de mails, der er kommet siden sidst - mails om deltagelse i diverse
møder og arrangementer.
Ad3)
Mødet om Gateway-projektet er endnu en gang udsat. Nu tyder det på, at mødet bliver
afholdt midt i juni.
Ad 4)
Der er opbakning til at gå videre med tankerne om at revitalisere Gistrups logo. Vi overvejer
at inddrage skolens kunstlinje og andre, der har æstetisk sans og interesse for byen.
Der er enighed om, at det nye logo skal lægge sig op ad det gamle, så vi beholder træerne.
Helle prøver at komme med et udkast til en tekst, som skal være en slags drejebog for
arbejdet. Hun prøver også at finde frem til nogle af dem, der var med til at finde på det gamle
logo for at finde frem til grundtankerne bag det.
Helles mål er at sende tekst til resten af bestyrelsen inden sommerferien, så vi kan have et
oplæg klar til vedtagelse på det første møde efter sommerferien.
Ad 5)
De næste møder holdes tirsdag 21. juni, tirsdag 16. august og tirsdag 11. oktober.
Ad 6. Eventuelt
Vi talte om behovet for flere mennesker i bestyrelsen - og kom frem til, at det i første
omgang handler om at få trukket flere mennesker til generalforsamlingen.
Derfor vil Signe undersøge muligheden for at koble et lille foredrag på generalforsamlingen.
Det skal gerne være et oplæg, som også appellerer til børnefamilier, så Signe forfølger nu
det glimrende forslag om at finde én, der kan holde oplæg om at anlægge en ny have.
Og Signe har allerede fået kontakt til Unika-haver.

