Generalforsamlingen, den 14. marts 2018

Bestyrelsens årsberetning
Marts 2017 til marts 2018

Landsbyrådet fylder 22. marts 2018 hele 9 år - så næste år kan vi fejre 10 års jubilæum.
Jeg vil lade vores medlemmer afgøre, om vi kan være arbejdet bekendt, - men når man kommer rundt
i vores dejlige by – så får man da heldigvis af og til et skulderklap.
Vi har nu 425 medlemmer fordelt på byens ca. 1100 husstande, - og vores mål i det kommende år er
jo helt klart at blive repræsenteret i over halvdelen af byens husstande. Selv synes jeg nok, at det går
lidt for langsomt med at få flere medlemmer ☺
Når vi ser på, hvad vi umiddelbart har lavet (ifølge kalenderen) siden sidst, ser opgørelsen således ud:
20. marts
Landsbyrådets 8. generalforsamling
23. marts
Foredrag på biblioteket om Dansk Vestindien
26. marts
Børneunderholdning med Lars Grand
02. april
DN's Affaldsindsamling (Katja og Peter Rørbye var igen initiativtagere)
20. maj
Vi starter salget af billetter til BYFEST ’17s store aftenfest
01. juni
Den nye cykelsti op langs Gulddyssevej indvies
03. juni
Pinsejazz på Gulddyssegård med Kansas City Stompers
17. juni
BYFEST '17 - godt vejr, god stemning, men færre besøgende til aftenfesten
26. august
Sensommer Jazz med Kira Martini m/band inkl. Nulle
02. september
Vi har en stand ved G77's 40 års jubilæumsdag
05. september
1. Fællesspisning i Forsamlingshuset *)
10. september
Cykeltur på Gundsøegnen
01. oktober
Dragedag på Ørebjerget
05. oktober
2. Fællesspisning i Forsamlingshuset *)
07. november
3. Fællesspisning i Forsamlingshuset *)
12. november
Succesen fra sidste år gentages: Familiebanko i Forsamlingshuset
16. november
Foredrag på biblioteket om Ernæring og træning
25. november
Landsbyrådet serverer gløgg ved Bycenterets Julemarked
03. december
Den gamle Juletræsfest (sammen med AOF og Forsamlingshuset)
18. januar
Foredrag på biblioteket: Cykeltur til Berlin
06. februar
4. Fællespisning i Forsamlingshuset
06. marts
5. Fællespisning i Forsamlingshuset
Her er vi nu ☺
14. marts
*) De 3 første Fællesspisninger blev arrangeret af en gruppe ildsjæle med Karin Linde som initiativtager. Fra
og med den 4. Fællesspisning er projektet indlemmet som undergruppe af Landsbyrådet.

Hvad var de 3 største sejre i året, der gik?
Vi fik indviet cykelstien op langs Gulddyssevej. Den blev asfalteret, og den blev ført HELT op til A6.
Med den kommende supercykelsti fra Jyllinge-Stenløse er der således en mulighed for at køre denne
vej fra Gundsømagle til Stenløse, MEN den kræver et pænt stykke vej blot bag en afmærket, hvid
stribe langs A6 fra Værebro og op til vejen mod Stenløse af de cyklende... ikke optimalt og sikkert!
DERFOR skal vi stadig arbejde på et få en både kortere og mere sikker cykelforbindelse til S-toget, og
denne er efter min mening ud ad Holmevej og mod nord ved grusgraven op ad Blæsenborgvej.
Karin fik ved hjælp af DAGLI' Brugsen, Coop og en række frivillige ildsjæle, startet projekt
"Madfællesskab". Det indgår nu i Landsbyrådet som en undergruppe - mere om det senere. Men
hvor er det FLOT og positivt. Det er nu afviklet hele 5 gange med stor og velfortjent succes.
Vi fik endnu en gang holdt en gedigen og flot BYFEST, selv om den var lige ved at blive aflyst på
grund af for få deltagere til aftenarrangementet! Festen gav endda et (omend beskedent) overskud godt hjulpet på vej af det gode vejr.
De gamle byfest-folk har nu skrevet en stor log-bog om det at afholde BYFEST: Hvad skal der til af
ansøgninger, hvem skal man kontakte osv., og et nyt hold kan derfor gå nemmere til opgaven i de
kommende år.
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Samarbejde med øvrige Landsbyråd og byens egne foreninger
Vi har et flot samarbejde med de 2 øvrige Landsbyråd i Roskilde Nord, og vi har flere gange deltaget til
hinandens bestyrelsesmøder. Og her senest har vi givet råd og vink til folk i Viby om at starte et
landsbyråd op dernede.
Vi vil også her senere i marts 2018 deltage i et møde/workshop "Klyngelandsby", som er startet op af
Herringløse og Ågerup. Det har til formål at afdække muligheder og barrierer for udvikling af
bæredygtige erhverv i Roskilde Nord.
Samarbejdet med BYENS øvrige foreninger og institutioner sætter Landsbyrådet meget højt. Det
gælder Kulturgården, Biblioteket, Mødestedet, AOF, G77, Hanebjælken, Dagli' Brugsen mv. og
selvfølgelig byens Forsamlingshus.
Omkring Forsamlingshuset har Landsbyrådet det håb, at huset på længere sigt kan omdannes til en
form for KULTURHUS med masser af aktiviteter på alle ugens dage, og med bedre muligheder for at
byens foreninger kan anvende huset til en økonomisk og overkommelig pris.
Arbejdet med at lave BYENS KALENDER fortsætter også. Det ER tidskrævende, og vi har af og til svært
ved at få byens arrangører af kulturelle begivenheder til at sende os de nødvendige oplysninger. Men
skal det fortsætte, så må vi kræve denne arbejdsgang! Hvis vi alene selv skulle opsøge og sortere i
byens begivenheder, så ville opgaven blive ALT for tidskrævende.
Vores udfordring med ... ”de grå hår” og alderen
I år er der flere fra bestyrelsen, der fratræder pga. helbredet og alderen. Og andre fratræder pga.
manglende tid. Det giver os nogle store udfordringer!
Men vi takker for en formidabel indsats gennem tiderne til Werner, Georg og Kirsten - de har næsten
alle været med fra starten i 2009.
Vi håber på, at vi kan få nye ildsjæle ind i bestyrelsen, for arbejdet laver altså ikke sig selv.
Det kræver både tid og kræfter at sætte sig ind i sagerne og at føre en dialog med Roskilde Kommune
og myndigheder om ting, der vedrører byen.
Vores kulturelle tiltag, Jazz-koncerter, Byfest, Familiebanko, Madfællesskab mv. kræver også kræfter,
men her har vi efterhånden samlet en god hær af frivillige, og de behøver som sådan jo ikke
nødvendigvis alle at være medlem af bestyrelsen.
Landsbyrådets sommergave til borgerne!
Vi har faktisk en rigtig god NYHED! I år kan vi ugen før byfesten invitere til: GUNDSØMAGLE- REVYEN
2018!
Det er GAS (Gundsø Amatør Scene), der har tilbudt os at lave en revy med BÅDE lokale indslag og
mere almene emner.
Vi havde i årene 2010-2011-2012 lignende revyer, og nu prøver vi at gentage denne succes.
Arbejdet er i fuld gang, og alt tyder på, at I kan glæde jer til en formidabel aften i byens
Forsamlingshus! Mit håb er, at nye tag på Forsamleren vil rejse sig, - og at latteren vil kunne høres
helt ud til Sengeløse!

Landsbyrådets under-grupper:
Byfest-gruppen: (Tovholder 2017 Palle /2018 Flemming)
Den gamle BYFEST-gruppe fik i foråret 2017 lavet en række beskrivelser omkring arbejdet med Byfest.
Det var omkring ansøgninger, kontakt til myndigheder og alt det tekniske med videre. Samtidig fik vi
en række nye ildsjæle med til opgaven, og i fællesskab fik vi en flot BYFEST 2017 ud af det. Den var
lige ved at blive aflyst, da tilslutningen til aftenarrangementet var udsædvanlig lille. Men vi
gennemførte, - og hjulpet igennem af godt vejr hele dagen løb det hele rundt.
Tak til alle der hjalp med dette KÆMPE arrangement, - det kræver virkelig en stor indsats.
Vi prøver igen til sommer - denne gang med det "nye" hold i front, - så notér jer datoen den 9. juni
2018.
Der var tale om at holde Byfesten i helt nye rammer omkring Forsamlingshuset og Hovedgaden. Dette
blev dog - efter grundige overvejelserne - droppet igen, og vi holder nu fast ved arealet bag Den
gamle Skole. Men fornyelse kommer der skam, og snart kommer der mere info ud om byens største
fest. Billetsalget starter ved Markedsdagen i Bycenteret den 7. april kl. 11:00 ...
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JAZZ-udvalget: (Tovholder Palle Gram)
Årets 2 koncerter blev afviklet med stor succes:
Pinse 2017: KANSAS CITY STOMBERS med Rikke Mølgaard
Sensommer 2017: KIRA MARTINI med band - inkl. NULLE
Samarbejdet med Kulturgården går prima, og hver forening stiller mandskab til rådighed omkring det
praktiske.
Vi fik et pænt samlet OVERSKUD på de 2 koncerter, som Roskilde Kommune efter en del samtaler, gav
os lov til at beholde, mod at vi brugte overskuddet til inventar og forbedringer til de kommende
koncerter.
Glæd jer til endnu 2 koncerter her i 2018.
KULTUR-gruppen:
Der blev arrangeret børneunderholdning med Lars Grand i Forsamlingshuset, cykeltur i september
samt den årlige Drage-dag første søndag i oktober.
Vores gode medlemmer Gitte Hagemann og Mette Erdmann arrangerede for 2. år i træk et flot
familiebanko i Forsamlingshuset. Der blev udsolgt på 43 minutter, da salget blev igangsat ved G77's
40-års fest.
Vi vil gerne opfordre andre foreninger i byen til en drøftelse omkring byens kulturaktiviteter, så vi kan
få det koordineret bedre, og så vi ikke går hinanden for meget ”i bedene" med at lave konkurrerende
aktiviteter.
BIBLIOTEKET:(Tovholder Lene Barfod)
Vi fortsatte i 2017 med at arrangere nogle små, men spændende foredrag på biblioteket. Landsbyrådet
(v/Lene) står for at finde foredragsholdere - og giver dem et gavekort til Brugsen som tak, og
Biblioteket sørger for annoncering, billetsag og lokaler. Et helt igennem fint samarbejde, som er med til
at skabe LIV på vores lille bibliotek.
GUNDSØMAGLE BYCENTER:
Landsbyrådet har doneret og sat 2 borde/bænke-sæt op udendørs ved byens Pizzaria.
Vi har deltaget i de MARKEDER, som der er arrangeret i Bycenteret.
Og vi takker FOLMERSHUS A/S for at opstille de flotte bænke indendørs i centeret.
Vi er også glade for at FOLMERHUS A/S giver os husly i vores kontor og har givet os rådighed over
et lagerrum nede i kælderen.
Vi afkræves ikke husleje, men vi betaler for både el, vand og varme.
PR-gruppen:(Tovholder Palle)
Vores blad udkom senest i november 2017 med et rekordstort antal sider: 32!
Det løb næsten rundt økonomisk - pga. af forholdsvis mange annoncer bl.a. fra politiske valg-annoncer
- reelt kostede bladet os kun små 2000,- kr.
Vi har stadig vores egen hjemmeside, som fortrinsvis bruges til at lagre mødereferater fra bestyrelsen
og de enkelte arbejdsgrupper. Desuden annonceres nyheder og begivenheder og "BYENS KALENDER".
Pt. er vi ved at omlægge hjemmesiden til et nyt og mere moderne design.
MEN - vi bruger også Facebook meget. Dels fordi det er nemt tilgængeligt, og dels fordi vi ved, at
mange (ca. 80 pct.) har brugeradgang til det.
Vores side "Gundsømagle Landsbyråd" bruges til annoncere begivenheder.
Mens gruppen "Gundsømagle - Dialog" (tidligere "Gundsømagle - Zebraby") bruges til, at borgerne i
byen kan diskutere vedkommende og aktuelle emner i byen.
Og sørme om det ikke også er Landsbyrådet, der oprettede gruppen "Gundsømagle - køb, salg og
bytte" - et lokalt marked for privat handel. Og meget populært ...
Der kan være mange meninger om, om det er Landsbyrådets opgave at være så aktiv på Facebook.
Min egen mening er, at vi her får en række gode indspark om, hvad der rører sig i byen, og at vi på
den måde kan bruge det i vores arbejde. (senest f.eks. om ønsket om en ugentlig FISKEBIL i byen)
Vi står også for administrationen af vores INFO-tavle, "Byens Træ", der fortrinsvis er beregnet til at
informere om kommende kulturelle indslag i byen. Den er hverken beregnet til kommercielle opslag
eller til efterlysninger af bortløbne katte og hunde ☺
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STIER- og NATUR: (Palle)
Vi har fået Roskilde Kommune til at plante en række flotte SØJLE-EGETRÆER langs boldbanen på
Sognevej. Det ser rigtigt flot ud.
Vi har også opstillet et bord/bænkesæt ved det sydlige område ud til mosen.
Ligeledes har vi fået doneret 2 ældre borde/bænkesæt af venlige borgere og sat dem op på toppen af
Ørebjerget og ude i Hundeskoven.
Desuden har vi deltaget i Skovrejsningsudvalget for Gulddysseskoven (med Skovrider Kim Søderlund) i
et møde, der var med til at afgøre, hvordan det nyligt opkøbte område vest for byen skal beplantes.
Vi har stadig et stort ønske om en sti fra Gundsømagle - via mosen - til Kirkerup. Hvis nogen vil indgå i
et arbejde med at kæmpe for dette, ser vi det gerne.
UNGE-gruppen: (Tovholder Birthe Black)
Der er forskellige ansøgninger ude til både kommunen og diverse fonde om økonomisk støtte til
skaterramper, og der er et samarbejde i gang med både Margretheskolen og G77 om at oprette en
bane ved Margretheskolen og med Roskilde Ungdomsskole om at stille en ”Skaterlærer” til rådighed.
Det bliver afklaret inden for de nærmeste måneder.
KUNST-gruppen: (Tovholder Birthe Black)
Vi har et rigtigt godt samarbejde med Gulddyssegårdens kunstnere og andre kunstnere i omegnen. Det
går ud på at lave skiftende udstillinger på vores kontor (og i Fitness-centeret), hvor de kan fremvise
deres kunst og på måde måske også få solgt nogle af deres værker. De fortæller gerne historien bag
værkerne, og de er ofte til at forhandle priserne med☺ Landsbyrådet er glade for den flotte og
afvekslende udsmykning på vores vægge, og vi er glade for at hjælpe vores ihærdige lokale kunstnere.
TRAFIK-gruppen:(Tovholder Kirsten Lund Jakobsen)
Som altid har der i det forløbne år været en del udfordringer for at sikre trafikken i Gundsømagle.
Cykelsti på Gulddyssevej til A6
Trafikgruppen i Gundsømagle Landsbyråd har i en del år haft fokus på en asfalteret cykelsti langs
Gulddyssevej op til A6 og haft mange dialoger med Roskilde Kommune. Arbejdet blev så sat i gang
i efteråret 2016, fuldendt i det sene forår 2017 for så at blive indviet i starten af juni 2017. Det
har været en fornøjelse at følge, hvor meget den fine cykelsti bliver brugt. Dejligt, når
samarbejdet med kommunen og politikerne lykkes.
Cykelforbindelse til S-togsnettet
Et andet stort fokusområde – og et stort borgerønske – er en cykelforbindelse til S-togsnettet,
men det ser straks lidt værre ud.
Vi har haft mange dialoger med kommunen og skrevet til vores politikere.
Det er ikke alene Roskilde Kommune, der skal ind over, men også Egedal Kommune samt nogle
lodsejere. Desuden er der problematikken om den kommende motorvej (Frederikssundsmotorvejens forlængelse).
Hvordan skal man krydse motorvejen som cyklist? Tunnel?
Vi bliver ved med at presse på, men vi har den opfattelse lige nu, at der nok ikke sker det store,
før man kender datoen for motorvejsbyggeriet og financieringen af det.
I Cyklistplanen 2017 er der foreslået en ”2-1 vej” på Holmevej fra Gundsømagle-byskiltet ud til
grusgraven, så det stykke vej kunne blive mere trafiksikkert. Hvis der bliver lagt ny asfalt på i
2018, vil Holmevej iflg. kommunen afstribes som 2 minus 1 vej. Beslutningen om ny asfalt skal
Plan- og Teknikudvalget godkende først.
Det ser ud til, at den ønskede cykelsti langs Krogholmvej i Egedal Kommune bliver igangsat længe
før byggeriet af motorvejen. Det forlyder, at den fra Egedals side bliver projekteret i 2018. Det vil
så betyde en lang – men også mere sikker – cykelvej ad Gulddyssevej-A6-Krogholmvej til Stogsnettet end de nuværende cykelveje, som ikke er så sikre.
På Landsbyrådets generalforsamling sidste år blev vi opfordret til at få Bus 600 S til
Gundsømagle.
Det er Regionen, der har ansvaret for busdriften og ikke Roskilde Kommune, og vi har forstået på
kommunen, at det nok er for hård en nød at knække
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Store forsinkelser på Bus 217
Landsbyrådet støtter op om adskillige borgers protester om de mange forsinkelser på Bus 217. Det
akutte behov lige nu er at få bussen til at køre rettidigt. Man skal kunne stole på, at man kan nå
sin skole eller læreplads. De næste udfordringer er at få udvidet køreplanen til flere afgange om
morgenen og aftenen samt lidt oftere i weekenden.
Lige nu ligger sagen hos kommunens Klima- og Miljøudvalgs formand, Karim Arfaoui, der mødte
op i Gundsømagle i tirsdags for at høre på borgernes problemer med bussen. Han tager det op på
næste udvalgsmøde her i marts.
Vi arbejder videre med chikane-forsøget på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter.
Chikanerne virker ikke optimalt! Vi har fået flere henvendelser fra borgerne, der ligesom os selv
har observeret, hvordan trafikken afvikles – både i tæt trafik (morgen- og eftermiddagsmyldretid)
og i mindre tæt trafik (dag- og aftentimer). Vi har holdt møde med kommunen i februar 2018, så
de ved selvsyn har set problemerne og hørt vores forslag om pudebump imellem chikanerne.
Bilerne må nedsætte farten og busserne kan køre igennem.
Kommunen er velvillig og vil kigge på pris og belysning. Desuden kommer der en trafiktælling,
som kan give et bedre billede af trafikmængden her i foråret.
Vi har endnu en gang sat fokus på synlighed i trafikken.
Vi afholdt en trafikevent i november i starten af den mørke tid.
Denne gang prøvede vi – i samarbejde med skolen – at holde eventen ved Margretheskolen, så vi
kunne sætte fokus på synlighed i trafikken og kaosset om morgenen på skolens P-plads. Begge
dele lykkedes, men vi så samtidig, at eleverne ikke var så godt rustet mht. lygteføring som i de
kolde, mørke januar morgener. Desværre var der ca. 18% uden korrekt lygteføring, meget mere
end de andre 3 gange vi tidligere har afholdt eventen.
Vi håber på et fortsat godt samarbejde både med Margretheskolen og Roskilde Kommune omkring
en tiltrængt renovering af P-pladsen ved skolen til gavn for skolebørnenes trafiksikkerhed.
Da kommunen meldte ud, at forskellige veje i Gundsømagle skulle have ny asfalt, fik
trafikgruppen gennemført, at Rosentorvet i samme hug også fik ny asfalt. Desuden fik vi ført
igennem, at båsene på P-pladsen fik den rigtige størrelse ved den fornyede opmærkning.
Hejnstrupkrydset (Krydset Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej) er med i den
kommende Cyklistplan, hvor der fra fagfolks side foreslås en farvet, hævet vejflade. Måske ikke
den mest optimale løsning, men det er, hvad der foreslås.
I puljen på 10 mio. kr. til Cyklisme, Trafiksikkerhed og Mobilitet, der er afsat i 2018, indgår
krydset i prioriteringen. Det forventes, at Plan- og Teknikudvalget tager stilling i marts.
Desværre sker der ikke rigtig noget omkring Hejnstrupvej, der ikke er nævnt i Cyklistplanen. Vi
håber, at de nye politikere i denne valgperiode kan få sat gang i en trafikforbedring på
Hejnstrupvej.
Dialogen med borgere og Roskilde Kommune fortsætter. Der er stadig brug for et godt
samarbejde for at få Gundsømagles trafik gjort mere sikker!

Projekt MADFÆLLESSKAB: (Karin)
Landsbyrådet har siden sidst fået en gruppe mere i sit regi.
Fællesspisningen, der begyndte som en “græsrodsbevægelse”, fik efter 3 velbesøgte
arrangementer - der lovede en vis fremtidig levedygtighed - status som undergruppe på linje med
byfest- og trafikgruppen og jazzen.
Formålet med det nye tiltag er - i disse facebook tider - at få “sat ansigt” på sine byfæller ved bl.a.
at mødes og tale sammen over et godt måltid mad eller ved at være en af de frivillige, der laver
maden, dækker bord, pynter op, vasker op, rydder op osv. osv.
Fordelene er mange - børnefamilierne får et pusterum fra ulvetime eller kødgryder, nye venskaber
kan opstå, generationerne blandes, og alle de mange nytilflyttere får lejlighed til at lære os andre
at kende.
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De frivillige, der til nu har været med til at få et fællesspisningsarrangement til at gå glat, er
mellem 7 år og i 70`erne. Man vælger, om man vil på salsholdet eller kokkeholdet. Kokkeformand
og salsformand bestemmer slagets gang, menu, indkøb, mødetider osv. og fordeler
arbejdsopgaver. Allerede det sætter gang i snakken.
Lige nu er vi i alt 38 frivillige - heraf er de 11 interesserede i kokketjansen. Der er mellem 12 og
15 frivillige på “arbejde” af gangen, så der skal en del frivillige til for at kunne levere 6
arrangementer fra september til april. Nogen vil gerne være på hver gang, andre vil gerne
indimellem bare være gæst. Vi arbejder hen mod, at det kan lade sig gøre. Og vi opfordrer fortsat
flere til at give en hånd med.
Og vi vil forsøge at lægge arrangementerne på skiftende dage.
Forberedelserne til dette projekt har været i gang i næsten 1½ år. Vi takker tusinde gange
følgende foreninger og personer, hvis støtte har gjort det muligt at komme hen, hvor vi er nu:
♥

Coop’s madfællesskab i form af råd, dåd og pr-materiale m.m.

♥

Dagli’Brugsen for sponsorstøtte til 5 x husleje og diverse tilbud og rabatter samt assistance
til billetsalg.

♥

Forsamlingshuset for sponsorstøtte, nedsat husleje i startfasen og reduceret leje fremover.

♥

Hanebjælkens 2 kokke, Steen Andersen og Hans Bredahl, for intensiv hjælp i startfasen

♥

Og til de mange frivillige, der siden starten har slidt, puklet, snakket, brændt fingrene,
drukket spandevis af kaffe og lidt rødvin, skrællet kilovis af grøntsager, lavet herlig mad og
gjort salen hyggelig.

♥

Og til “græsrødderne” Christina Andersen, Lene Barfod, Mariann Christoffersen, Morten
Gjerskov og Karin Linde Pedersen for at holde tungen lige i munden gennem hele
projekteringsfasen.

Der har siden september været afholdt 5 fællesspisninger med hhv. 90, 80,128, 108 og 40
gæster, dvs. ca. 450 mennesker (heraf ca. 90 børn).

Hvordan kan DU hjælpe?
Ved dit medlemskab af foreningen er du med at give os den nødvendige økonomiske indsprøjtning, der
skal til, for at vi kan gennemføre vores tiltag. Men du er samtidig med til, at vi bliver bedre hørt i
Roskilde Kommune - for jo flere vi er - jo stærkere står vi i dialogen med kommunen.
Og til sidst TAK, TAK til rigtigt mange
Har jeg glemt noget? Jo, Jannick ... Vi hjalp lige Jannick i december med at han stadig kan være vores
GÆVE OG FLINKE POSTBUD i store dele af Gundsømagle ..
TAK til bestyrelsen, til Landsbyrådets trofaste hjælpere, til vores annoncører og sponsorer. Og også en
KÆMPE TAK til vores lokale politikere – og vores kontakter i Roskilde Kommune.
På bestyrelsens vegne

Palle Gram
Formand for Gundsømagle Landsbyråd
14. marts 2018
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