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Generalforsamlingen, den 26. marts 2019 

Gundsømagle Landsbyråd  

Bestyrelsens årsberetning   

Marts 2018 til marts 2019 

Landsbyrådet blev stiftet d. 26. marts 2009 - altså i dag for nøjagtig 10 år siden. Vi har nu 430 
medlemmer - fordelt på ca. 250 forskellige husstande. Det er en fremgang i forhold til alle de 
tidligere år, men vi ville gerne være mange flere, så vi med rette kan sige at vi taler på byens 
vegne, når vi kommunikerer med myndighederne og Roskilde Kommune. 
 
Personligt synes jeg godt, at vi kan være stolte over vores 10-års jubilæum!  Der ER opstået 
rigtigt mange aktiviteter i vores Gundsømagle - og vi har fået skabt en rigtig god og konstruktiv 
dialog med myndighederne og især Roskilde Kommune. Vi har også været Zebraby i 2013-14 – og 
sidst her har vi modtaget Bydels- og Landsbyprisen 2018! 
 
Her er som vanligt en skematisk oversigt over Landsbyrådets aktiviteter siden sidst: 
Dato: Begivenhed: 

14. marts  Landsbyrådet holder sin 9. generalforsamling 
7. april Billetsalget til årets BYFEST starter ved Markedsdagen i Gundsømagle 

Bycenter 
22. april AFFALDs-indsamling i Gundsømagle og Gulddysseskoven 
19. maj Pinse JAZZ med Paul Harrison Band m/ Camilla Ernen 
1. juni Revy'en "GAS i Gundsømagle" i Forsamlingshuset 
9. juni Gundsømagle BYFEST med kræmmermarked, gøgl, underholdning og bløde 

sofaer samt en kæmpe aften-galla-fest! 
25. august Sensommerjazz med "Big Basun Battle Jazzband" 
12. september Fællesspisning i Forsamlingshuset (Ovnstegt kylling) 
22. september Høstmarked i Bycenteret - Landsbyrådet fik 17 nye medlemmer! 
7. oktober Gundsømagle Dragedag på Ørebjerget – med vind! 
11. oktober Fællesspisning i Forsamlingshuset  (Aflyst) 
11. oktober Foredrag på Biblioteket: Færøerne 
6. november 1885 underskrifter for bevarelse af Natbusserne afleveres på Roskilde Rådhus 
7. november Fællesspisning i Forsamlingshuset (Langtidsstegt andesteg) 
8. november Foredrag på Biblioteket: Rejser i Japan (Kirsten og Mauritz Tchikai) 
11. november FamilieBanko i Forsamlingshuset 
15. november Brætsspilshygge på Biblioteket 
28. november Landsbyrådet modtager Bydels- og Landsbyprisen 2018 (100.000 kr) på 

Roskilde Rådhus 
2. december Den gamle Juletræsfest - for 116. gang! 
17. januar 19 Foredrag på Biblioteket: Gundsømagles fortid og nutid 
21. marts 19 Foredrag på Biblioteket: Sejlads på Roskilde Fjord 
26. marts 19 ♥ Her er vi nu!! 
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Andre væsentlige hændelser 

Udover at arrangere disse konkrete aktiviteter, er det jo også Landsbyrådets formål, at være 
talerør til myndighederne – at holde øje med evt. serviceforringelser mv. i vores by.  

Lad os nævne nogle af de ting vi havde oppe i det forgangne år:  

Natbusserne blev reddet 

Fra Region Sjælland kom der i efteråret en ubehagelig besked om at indviklede sparekrav gjorde, 
at en række natbusser (herunder 91N) var truet! Det ville betyde at vi selv, og især de unge 
mennesker ikke kunne komme sikkert hjem fra en tur i byen, og måske ville vælge at køre i 
påvirket tilstand! 
Landsbyrådet i Ågerup og Gundsømagle fik hurtigt snakket sammen – fik startet en underskrift 
indsamling – og fik gjort opmærksom på den tåbelige besparelse i pressen og andre medier. 
1885 underskrifter blev afleveret på Rådhuset – og med forståelse fra politikerne i Roskilde blev 
udfordringen løst – og natbusserne reddet. 
 
Margretheskolen var truet 

En måske endnu vanskeligere og langt alvorligere sag var ændringerne omkring skolerne i 
Roskilde Kommune. Her var det en række spareforslag fra KL’s regnedrenge, der i et af forslagene 
kom med den idé at Margretheskolen skulle lukke – og slås sammen med skolerne i Jyllinge. 
Landsbyrådet var hurtigt ude – med et åbent brev til borgmester Joy Mogensen og øvrige 
politikere. Gundsømagle bliver pt. udbygget – og folk køber netop hus i området – fordi der netop 
findes skole, nærbutikker m.v.  
Der blev fundet andre løsninger, der bevarede vores vigtige skole – og med alle klassetrin op til 9. 
klassse – der var OK! Men sagen viser, at vi skal være på vagt – og følge med i tiltagene fra 
Roskilde Byråd! 
 

Seniorboliger – men hvor? 

En af årets sager var også Seniorboliger! Et seriøst forslag fra nogle lokale entreprenører og 
Roskilde Kommune blev forevist Landsbyrådet og en involveret grundejerforening i sommers.  Der 
kunne bygges 22 små ældre/senior boliger midt i byen ved sportspladsen og arealet bag ved Gl. 
Skole. Ideen var fin, og behovet for centrale mindre boliger er helt sikkert relevant! 
Men placeringen på et af de sidste grønne områder i byen – var ikke populær i byen. Og 
grundejerforeningen var heller ikke villig til at afgive det nødvendige areal for planen.  
Men sagen viser jo positivt, at Roskilde Kommune lytter til Landsbyrådets udtalelser – og 
efterfølgende er det besluttet, at et kommunalt areal (der så ligger knapt så centralt) ude ved 
Holmevej blev ændret fra at være beregnet til Industri, til nu at kunne bebygges med boliger.  
 

Hvornår går busserne? 

Og så var der lige sagen med MOVIA, som kunne spare 1,5 mill. ved at fjerne busplanerne fra 
stoppestederne! De blev fjernet, men hurtigt sat op igen af Landsbyrådet, der tog sagen i egen 
hånd – og lavede nogle plastic-laminerede skilte til byens 14 stoppesteder – og hurtigt sikrede at 
borgerne i byen kunne se, hvornår bussen gik – også uden brug af moderne smartsphones!  
Efterfølgende er MOVIA kommet på andre tanker, og vil vist nok lægge busplannerne ud igen i 
busserne  - eller på masterne??  Det vil tiden vise – i Gundsømagle holder Landsbyrådets skilte 
nok et godt stykke tid frem i tiden. 
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Formaliseret samarbejde med de øvrige landsbyråd 

Gundsømagle Landsbyråd har sammen med Ågerup og Omegns Landsbyråd besluttet at lave et 
mere formaliseret samarbejde og snakke sammen lidt oftere end tidligere. Netop ud fra de gode 
erfaringer vi havde med udfordringerne omkring natbusserne, skole-ændringerne m.v. 
Vi har derfor besluttet at lave en række workshops, hvor bestyrelsesmedlemmer fra alle 
landsbyråd og bylaug i hele Roskilde kan deltage. 
Den første Workshop bliver allerede holdt torsdag d. 28. marts på Ågerup Bibliotek med en række 
oplæg og derefter gruppearbejder. 
Udover at kæmpe sammen, når udfordringer opstår, kan vi også lære meget af hinanden omkring 
hvordan man rent praktisk kører et landsbyråd. 
 

Kort fra vores arbejdsgrupper: 

 
TRAFIK-gruppen 

Der var i foråret store problemer med forsinkelser på BUS 217. Stor ros til Georg-Holm Petersen, 
der tog på en række busture med 217 og 163 – og kunne pege direkte på, hvorfor problemerne 
opstod. 
De er nu blevet løst – Tak til alle de involverede og stor ros til politikerne i Roskilde for at tage 
opgaven alvorligt – og lytte til os. 
Hejnstrup-krydset blev ændret med hævet vejflade. Det var der en del polemik omkring, men alt i 
alt, mener vi, at det faktisk er blevet væsentligt sikrere end før. Men det har krævet tilvænning fra 
specielt cyklisternes side. 
Trafikgruppen har været involveret i ændringerne ved tilkørselen til Margretheskolen, og det 
fungerer rigtigt fint. 
Og lad os også røbe, at der er bestilt en række fartkontroller i byen – efter mange opfordringer fra 
borgene. Og Politiet har været flinke til at komme ud og gennemføre dem. Kontrollerne har vist at 
en del kører for stærkt, men det er ikke overvældende afskrækkende tal, som kontrollerne 
heldigvis har påvist.  
Vi fik suppleret trafikchikanerne på Gulddyssevej med pudebump, så busserne kan køre igennem 
uden gener, mens vi andre med mindre biler, må sænke farten. Det fungerer efter hensigten.  
Traditionen tro lavede trafikgruppen også i den mørke tid en trafikevent ved cykelstien på vej mod 
skolen. Politi, politikere og skolelærere deltog også, og resultatet var faktisk skuffende, for 
procentvis flere end de forrige år – have ikke korrekt lys på cyklen. 
 

BYFEST-gruppen 

Der blev holdt en gedigen flot sommerfest i 2018 – i et overdådigt flot pyntet telt. Mange deltog i 
løbet af dagen, der blev præget af det ekstreme varme vejr!  
Borgmester Joy Mogensen kom og satte gang i festen fra morgenstunden, og der var en række 
flotte opvisninger fra byens foreninger – og mange spændende boder. Der var gjort extra meget 
ud af, at lave bløde siddepladser rundt omkring – og der var for første gang et stort café telt med 
egen scene på det nordlige areal. 
Økonomisk gik det ikke så godt, idet vi måtte gøre brug af hele vores underskudsgaranti på 
15.000 kr.  Måske fordi mange drak vand i heden – i stedet for det lækre fadøl.  
Vi har stadig en kæmpe opgave med at finde frivillige nok, og den store gallafest om aftenen – er 
også svær at tiltrække gæster nok til. 
Hele byfestkonceptet må nok tænkes nærmere igennem, og mange flere foreninger må involveres 
og tage ansvar. 
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Madfællesskabet 

Formålet er stadig at mødes over et godt måltid mad, lære nye at kende her i byen, snakke 
sammen på tværs af generationer, give nytilflyttere mulighed for at møde andre i byen - eller opnå 
det samme ved at være med på arbejdsholdet i køkken eller salen. 
 
Vi har serveret god hverdagsmad med pil opad til en rimelig pris og vi har indtryk af, at de der har 
deltaget har været tilfredse, både med selskabet, menuen  og prisen.  
 
Henved 335 gundsømaglere har over 4 gange deltaget i fortæringen af - pull pork burgere, boller 
og ris i karry, ovnstegt kylling, andebryst - alt med lækkert tilbehør. Mens rijstaffel måtte aflyses. 
Vi ser er stigende tendens i antallet af børn der deltager - hvilket er et stort plus, idet de jo 
medbringer det yngre segment af voksne i byen. Målet har været max 100 deltagere pr gang - det 
har vi ikke helt opnået. 
 
Vi har observeret klar faldende tendens i deltagerantallet når menuen står på almindelige 
hverdagsretter, som f.ex ovnstegt kylling eller boller i karry - og fuldt hus, når der er oksesteg og 
mørbradgryde på bordet.  
 
Antallet af frivillige er ligeledes faldet - selvom nye er kommet til - vi er aktuelt 25. 
 
Vi takker for den økonomiske støtte fra Dagli´brugsen og Forsamlingshuset, hvilket har gjort det 
muligt at undgå underskud på madbudgettet de gange hvor der har været festligere og dyrere 
middage på menuen.   
 
Men det undrer os i styregruppen, at fællesspisningen her i byen ikke blomstrer og er et 
tilløbsstykke som i det øvrige land. Er det maden? Er det besværligt at hente billetter i 
Dagli`brugsen? Er det prisniveauet ? Er det grænseoverskridende at spise sammen med 
fremmede? Er det for kollektivagtigt? Er det svært at finde tid til? Er der for mange tilbud i byen? 
Og hvorfor er det så svært at finde frivillige? Vi har vist brug for lidt oplysning og opmuntring til at 
finde ud af hvor vi skal sætte ind, hvis madfællesskabet skal fortsætte. 
 
Erfaringer fra året, som vi tænker udmøntet i 2019 er følgende. 
- bibeholde nuværende priser, idet vi har sponsortilskud fra Dagli`brugsen og Forsamlingshuset. 
- brugerundersøgelse henover sommeren  
- flere frivillige til køkken og sal 
- flere kokke 
- faste arbejdshold fra gang til gang der samarbejder med styregruppen 
- langtidsplanlægning af menuer 
 

JAZZ-gruppen 

Det gode samarbejde med Gulddysse Kulturgård fortsatte i 2018! Således havde vi 2 forrygende 
flotte koncerter, der begge var meget velbesøgte. Til pinse optrådte Paul Harrison Band med 
Camilla Ernen i front, og til sensommerkoncerten kunne vi præsentere et flot sammensat band 
med selveste Nicklas Carlson og 2 forrygende og charmerende piger på trækbasun fra USA og 
Polen. Bandet blev døbt til lejligheden med "Big Basun Battle Jazzband". Begge gange kunne 
koncerten holdes udendørs og kun med få dråber vand fra oven. Sammenlagt gav de 2 koncerter 
et lille overskud, som kan bruges til de kommende koncerter. 
 

Kultur, kunst- og event-gruppen - incl. Biblioteket (v/Birthe og Lene) 
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På biblioteket har vi fortsat ideen med at afholde en række små foredrag – typisk med lokale 
kræfter som foredragsholdere. De er pænt besatte, og har været udsolgt flere gange. Biblioteket 
sørger for kaffebord, og Landsbyrådet aflønner foredragsholderen. 
I oktober kunne vi afholde vores 10. dragefest på Ørebjerget, og der var faktisk ganske pæn vind 
til at få de mange flyvende væsener bragt i luften. 
Når der er marked i bycenteret deltager vi altid – og gruppens nye medlem, Lene Martinsen, 
sørger nu for ledsagende sang og musik fra hendes dejlige kor. 
 
Samarbejdet om ophængning af varierende KUNST i Fitness-centeret og på Landsbyrådets kontor 
fortsætter – og det kører flot. 4 forskellige kunstnere har udstillet i 2018, og pt. er det Dorthe 
Aggebo, der udstiller. 
 
Vi bør også nævne Familiebankoet, som blev gennemført i november for 3. gang – og som vanlig 
var der totalt udsolgt. Billetterne blev solgt på salgsdagen på blot 6 minutter (Ny rekord). Det er 
en speciel gruppe, som alene står for dette arrangement – stor tak til Mette Erdmann og Gitte 
Hagemann. 
 

Stier- og Natur  (v/Steen) 

Nyt medlem i gruppen er Karin Rosenberg, som driver Letridning i Østrup. Gruppen har taget 
initiativ til at skrive til alle foreninger i byen, med naturen og skoven som interesseområde – for at 
få en række ideer indsamlet til ønsker omkring tiltag i vores omkringliggende natur.  
Senest har vi også fået tilbudt et areal til sankning af bøgebrænde – ifm. den udtynding, som 
Naturstyrelsen er i gang med. Prisen ligger på ca. 200 kr pr. rm – og interessen har ikke været 
overvældende. Vi har nu bedt interesserede om at henvende sig direkte til skovfogeden. 
 

UNGE-gruppen 

Det var en stor og behagelig overraskelse da vi vandt Bydels- og Landsbyprisen (100.000 kr.) i 
november! Vi havde genindsendt vores projekt fra året før, omkring en MINI-skaterpark placeret 
ved Margretheskolen. 
Prisen blev modtaget på Rådhuset, og det var sjovt at have nogle af de unge knægte med til at 
modtage prisen, som hele vejen har været med i dialogen og for 2 år siden alene tog initiativet til 
anlægget. 
Projektet er nu i fuld gang – vi har fået et tilbud fra firmaet Elverdal, som holder sig nogenlunde 
inden for beløbet. Desuden har vi fået tilsagn fra andre, om at supplere med et par extra 
redskaber. 
Om alt går vel, kan det indvies til sommer – måske i ugen op til sommerfesten. 
 

PR-gruppen 

Synlighed omkring vores arbejde er vigtigt! Dels skal vores medlemmer og borgerne iøvrigt 
informeres om vores gøremål, men vores politikere skal også råbes op - om hvad vi mener om 
diverse ting i Gundsømagle – og så de kan se, hvad deres tilskud går til. 

Derfor har vi rigtigt mange PR-kanaler, som vi bruger: 

Vores BLAD (som udkom 2 gange i 2018), vores grupper og sider på Facebook, vores Plakater på 
INFO-standeren, indlæg i lokalaviserne og DAGBLADET mv.  
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Som noget nyt har vi netop indført at udsende Nyhedsbreve via mail til medlemmerne, som så 
også kan trykkes og lægges på diverse steder i byen. 

Den opmærksomme borger vil lægge mærke til at de nye Nyhedsbreve og BLADE er prydet af 
vores nye LOGO, som er udført af lokale Alex Dalum. Det er inspireret af vores kunstneriske INFO-
stander. 

Sammen med Hanebjælken har vi i 2018 overtaget AOF’s kopimaskine, som gør det nemmere for 
os, at trykke nyhedsbreve og andre publikationer.  

Seneste nyt! 

Den 21. marts blev en ny forening ”Gundsømagle GræsningsLaug” stiftet! Vi har været lidt med på 
sidelinjen omkring PR for foreningen – og vi har udlånt vores lokale til deres stiftende 
generalforsamling. Tillykke til den nye forening – der får køer og får – gåede på et areal oppe lige 
overfor Margretheskolen.  

På det seneste bestyrelsesmøde i Landsbyrådet besluttede vi at donere kr. 5000 til 
renovering/udskiftning af 3 af byens hjertestartere. Det er vigtigt, at vores hjertestartere i byen 
fungerer, når/hvis der bliver brug for dem. 

Afslutning, tak og lidt om fremtiden 

Tak til ALLE i bestyrelsen, tak til vores medlemmer for deres støtte, tak til vores trofaste hjælpere 
til BYFEST, Jazz, familiebanko m.v. 

Og tak til Roskilde Kommune for økonomisk støtte til BYFEST og JAZZ – samt for Landsbyprisen. 

Og hvad bringer fremtiden så? Vi vil gerne fortsætte arbejdet med at gøre Gundsømagle mere 
attraktivt, men det BLIVER sværere og sværere!  Det er stadigt vanskeligere at skaffe frivillige til 
vores aktiviteter, til bestyrelsen og til at få flere medlemmer!!! 

Måske skal vi skære ned i vores ambitioner?  Lave færre arrangementer! Og måske satse mere på 
at være borgernes talerør til myndighederne. 

Der ligger ellers masser af opgaver foran os! Udnyttelse af vores skønne natur! Byforskønnelse og 
smukke blomsterbede langs veje og stier. 

Men vi savner folk, frivillige og ildsjæle .. til rigtigt meget arbejde. 

Lad det være de sidste ord. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Palle Gram (formand) - 25-3-2019 


