Generalforsamlingen, den 2. september 2020

Gundsømagle Landsbyråd - Bestyrelsens årsberetning
Marts 2019 til september 2020

Landsbyrådet og hele Gundsømagle har ligesom så mange andre siden marts 2020 været
præget af corona-situationen. Jazz-arrangementer, fællesspisning og den nye
kulturforenings BYFEST blev aflyst. Det har været ærgerligt, men nogle ting er vi ikke
selv herre over.
Det har dog ikke betydet, at vi har ligget stille, for i baggrunden har vi arbejdet med bl.a.
Byforskønnelses-projektet, høringssvar til Roskilde Kommune og filmen om Gundsømagle.
Her er som vanligt en skematisk oversigt over Landsbyrådets aktiviteter siden sidst:
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Begivenhed:
Landsbyrådet holder sin 10. generalforsamling med oplæg af Esben
Danielsen
Workshop i Ågerup mellem Roskilde’s Kommunes mange lokalråd
AFFALDs-indsamling i Gundsømagle og Gulddysseskoven
Fællesspisning i Forsamlingshuset (52 gæster)
Markedsdag i Bycenteret
Gundsømagle Landsby Nyt nr. 17 udkommer
Skater-mini-parken ved Margretheskolen indvies
Pinse JAZZ med Norbert Susemihls Joyful Gumbo
BYFEST-banko i teltet
Gundsømagles 10. BYFEST med kræmmermarked, gøgl, underholdning og
bløde sofaer samt en kæmpe aften-galla-fest!
Sensommerjazz med Jazz Steps Band (Ungarn)
Foredrag på Biblioteket (omkring Røde Kors)
Gundsømagles 10. Dragedag på Ørebjerget – med kun lidt vind!
Fællesspisning i Forsamlingshuset (99 gæster)
Brætspil på Biblioteket
Fællesspisning i Forsamlingshuset (105 gæster)
Morgen Trafik-event ved Sognevej på vej til Margretheskolen
Julemarked i Bycenteret
Den Gamle Juletræsfest i Forsamlingshuset
Workshop i Gundsømagle for Roskilde Kommunes mange lokalråd
Stormøde om BYFEST-fremtiden
Fællesspisning i Forsamlingshuset (101 gæster)
Gundsømagle Landsby Nyt nr. 18 udkommer
Høringsmøde om ”Sømmes Vænge”
Fællesspisning i Forsamlingshuset (70 gæster)
Fællesspisning i Forsamlingshuset (Corona-aflyst!)
Pinse-Jazz med Paul Harrison Band (Corona-aflyst!)
ISO-film laver optagelser i byen, herunder flere droneoptagelser
Sensommer-Jazz med ”Alice in Dixieland” (Corona-aflyst!)
 Her er vi nu!!

Side 1

Gundsømagle får 58 nye boliger
Der blev i starten af 2020 lagt en plan på bordet omkring opførelse af 58 nye leje-boliger
på arealet ved Holmevej øst for industriområdet.
Oprindelig have Roskilde Kommune IKKE planlagt et borgermøde om sagen, men efter
pres fra Landsbyrådet blev der afholdt et borgermøde d. 27.02.2020.
Her kom over 80 deltagerne, og der var en stor interesse for byggeriet. Landsbyrådet
undrede sig over at bygherren ”Boligselskabet Sjælland” ikke var til stede.
Efterfølgende var der en høringsperiode, hvor også Landsbyrådet indgav et detaljeret
høringssvar bl.a. om manglende fælleshus, byggeriets store tæthed og placering af haver
mod nord.
Lokalplanen er efterfølgende godkendt og byggeriet kan forventes færdigt om ca. 1,5 år.
Desværre ser det ikke ud til, at der kommer et fælleshus.

Gundsømagle blev filmet
Landsbyrådet blev i november 2019 kontaktet af AD-media med en idé om at lave en kort
byfilm om Gundsømagle. Vi tog imod tilbuddet, og AD-media kontaktede herefter en
række lokale firmaer og foreninger i byen. Og via mindre tilskud fra de enkelte var
udgifterne til en film hurtigt i hus. Så kom corona-krisen i marts, og optagelserne blev
udsat flere gange. Men 4. juni kom optagelserne i hus i solskin og blæsevejr. Filmen er nu
så godt som færdig og indeholder en kort fortælling om, hvorfor det er så dejligt at
bosætte sig i Gundsømagle.
Filmen forventes lagt på YOUTUBE, så alle interesserede kan lave et link til filmen, og
bruge den som de vil, f.eks. i markedsføring omkring vores dejlige landsby.

Skaterbanen ved Margretheskolen blev indviet
I starten af juni 2019 blev Mini-skaterbanen ved Margretheskolen indviet. Der var bl.a.
taler ved Tomas Breddam, og nogle af de unge friske drenge, der havde taget initiativ til
banen, fortalte også om drømmen, der nu var gået i opfyldelse. For Landsbyrådet er det
SÅ rart at se, hvordan Landsbyprisen fra 2018 er blevet brugt til denne bane, og så rart
at se, at den dagligt bliver anvendt rigtig meget.

Flot samarbejde med de øvrige landsbyråd
I vores samarbejde med de øvrige lokalråd og landsbyråd i Roskilde Kommune havde vi
et godt møde i Ågerup i marts 2019. Her talte vi om vigtigheden af synlighed, om
erhvervsnetværk, om organisering og kort om vores diverse lokale projekter.
Vi havde endnu et møde i februar 2020, som Gundsømagle Landsbyråd var vært for. Her
talte vi specielt om tilskudsmuligheder til projekter i landsbyerne samt om helhedsplaner
for de små byer. Disse møder/workshops er meget givende, og det er spændende at høre
erfaringer fra de øvrige lignende lokale råd.
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BYFEST for 10. gang – nu er stafetten givet videre
I sommeren 2019 kunne Landsbyrådet holde BYFEST for 10. gang! Og denne gang kørte
festen over 2 dage med BANKO og underholdning om fredagen samt marked,
underholdning og galla-fest om lørdagen. Desværre var vejret ikke helt med os, idet
regnen om lørdagen sendte en del af gæsterne hjem.
I februar 2020 holdt vi stormøde om kommende byfester, og resultatet blev, at der
efterfølgende blev dannet en ny forening ”Gundsømagle Kulturforening”, som fremover vil
stå for Byfesterne. Landsbyrådet bifalder denne konstruktion og vil gøre alt for at hjælpe,
hvor vi kan. Således er det tilskud som Landbyrådet hentede hjem til BYFEST 2020
overdraget til den nye forening.
I juni 2020 hvor Byfesten skulle have været afholdt var det skønt at se, hvordan den seje
cykelgruppe ”Team Byfest” holdt fast i traditionen og flot gennemførte deres cykeltur
rundt i Gundsøegnen.

Byforskønnelse
Pt. er vi i gang med et større byforskønnelsesprojekt! Sammen med Roskilde Kommune
planlægger vi bl.a. at sætte løg ved indgangsvejene til byen, at plante flere træer og at
lave en flot kirsebærallé langs den nye sti på det grønne areal bag ved Brugsen. Vi ser
også på, hvordan vi kan gøre turen gennem Hovedgaden smukkere, og ønsker gerne
allétræer langs Gundsømagle Parkvej og Sognevej ud mod SCR-skolen.

Flagalléen i byen
Vi har haft udfordringer med at skaffe flag-opsættere til vores flagallé i byen! Her for
nylig har vi dog fået skaffet et hold af og unge og andre, der gerne vi hjælpe os med at
sætte flag op og ned, så denne tradition, som vi ved, at mange værdsætter, kan
fortsætte. Vi har besluttet at ydelsen honoreres, da det faktisk er en lidt tidskrævende
opgave.

Kort fra vores arbejdsgrupper:
TRAFIK-gruppen
Gruppen har ligget lidt stille i en periode, pga. ressource-problemer. Gennem flere år er
der blevet lave rigtigt mange tiltag i byen omkring fartbegrænsninger, chikaner med
videre. Herom en artikel i vores seneste BLAD.
Den årligt traditionsrige event med synlighed i trafikken blev gennemført den 28.
november 2019 med deltagelse af politiet, politikere og repræsentanter fra
Margretheskolen. Omkring 14 % af skoleeleverne havde ikke lys på cyklerne! Og en
enkelt forældre/bilist fik et klip i kørekortet for ukorrekt kørsel ved skolen.
Trafikgruppen har flere gange i perioden fået lavet hastighedskontrol i byen.

Madfællesskabet (v/Karin)
Siden sidste generalforsamling i marts 2019 er der afholdt 5 fællesspisninger, alle gange
med en stor deltagelse. (Se oversigten)
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Hver gang medvirker et hold på mellem 12 og 14 frivillige. Et par gange har byens
spejdere og deres voksne stået for borddækning. En fantastisk støtte.
Der er planlagt fællesspisning igen til oktober og november, hvis corona-situationen
tillader det.
I øjeblikket er vi i gang med en lille kampagne på FB for at finde flere frivillige til
Madfællesskabet.
Brugsen og Forsamlingshuset sponsorerer fortsat lejen af huset.

JAZZ-gruppen

(v/Erik og Palle)

Det gode samarbejde med Gulddysse Kulturgård omkring JAZZ fortsætter! Vi havde 2
forrygende gode koncerter i 2019, der begge var meget velbesøgte. Til pinse optrådte
Norbert Susemihls Joyful Gumbo, og til sensommerkoncerten kunne vi præsentere et vildt
festligt orkester fra UNGARN, Jazz Steps Band, som i den grad satte gang i gæsterne på
en overraskende måde. Begge koncerter i 2020 blev aflyst, og de 2 koncerter er flyttet til
2021.

Kultur, og kunst-gruppen incl. Biblioteket (v/Birthe og Lene)
I samarbejde med lokale kunstnere har vi i årets løb haft forskellig flot kunst hængende
på kontor og i Fitness-centeret. Denne gode idé er både vi og kunstnerne glade for – og
den fortsætter i den kommende tid.
Vores små foredrag på Biblioteket har været ramt af Corona-udfordringerne – derfor er
det siden sidst kun blevet til et enkelt foredrag.
Når der er Markedsdag i Bycenteret vil vi fra Landsbyrådets side altid være med, og
holder vores kontor åbent. Næste markedsdag bliver Julemarkedet, som er planlagt til
21. november fra kl. 10 – 14.Vi har hørt, at julemanden igen kommer forbi.

Stier- og Natur (v/Steen og Palle)
Gruppen afgav i tidligt i 2019 høringssvar til Roskilde Kommunes nye Kommuneplan. Her
præciserede vi vores ønsker om flere stier i naturen.
Og vores ønsker er faktisk blevet hørt, idet sti-ønskerne nu kan ses af den reviderede og
endelige Kommuneplan.
Vi har fået stillet et ekstra bord/bænkesæt op på Ørebjerget, til alm. brug for besøgende,
og navnlig til de større besøg, f.eks. til Dragedagen første søndag i oktober.
Naturstyrelsen, som vi har et prima samarbejde med, har lovet inden 1.oktober at stille
en solid bænk op på ”Åsbjerget” på venstre side af Gulddyssevej.

UNGE-gruppen (v/Birthe)
Skaterbanen blev som sagt indviet i sommeren 2019. Vi vil gerne på et tidspunkt prøve at
søge om flere midler, så banen kan udvides.
Ellers er forslag omkring tiltag for unge velkomne.
Vi har haft en par sager omkring larm fra Bålhytten, og vi har haft en god dialog med
spejderne og nogle beboere i området.
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PR-gruppen (v/Palle)
Vi har siden sidst udgivet 2 numre af ”Gundsømagle Landsby Nyt” med artikler om stort
og småt i vores by. Desuden prøver vi via e-mails og små NYHEDs-breve at orientere, når
der er behov for det. Som vanligt er vi også aktive på Facebook (FB), og her både får og
giver vi megen INFO omkring, hvad der rører sig i byen.
Vi administrerer hele 4 grupper på FB, det er af og til at stor opgave, men den tager vi
ganske seriøs.
Glem heller ikke vores ordinære hjemmeside (www.gundsoemagle-landsbyraad.dk), hvor
alle referater fra vores bestyrelsesmøder tilbage i tiden kan læses. Siden trænger til en
kærlig hånd og en renovering, men vi mangler frivillige kræfter, der kunne tænke sig at
hjælpe os med dette.

Dødsfald
En af medstifterne af Landsbyrådet i 2009 i måtte vi i juli 2020 tage afsked med. Werner
Beim måtte efter længere tids sygdom give op! Han blev 80 år. Werner var en utrolig
igangsætter og en kæmpe ildsjæl. Ære være hans minde.

Afslutning, tak og lidt om fremtiden
Vi håber, at Landsbyrådet i årene frem stadig kan være med til at sætte gang i
Gundsømagle og sørge for, at byen ikke bliver en ”soveby”. Vi gør vores bedste, og der
bliver lagt mange kræfter i opgaven. Vi lægger vægt på et positivt samarbejde med
byens andre foreninger. Til slut tak til alle i bestyrelsen, tak til alle vores medlemmer
(435 i 2019), tak til Roskilde Kommune, tak til alle vores annoncører og en MEGA stor tak
til sponsorerne til vores by-film.

Gundsømagle den 2. september 2020
På bestyrelsens vegne
Palle Gram (formand)
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