
 

Landsbyrådet - Formandens beretning   Side 1 

Generalforsamlingen 20. marts 2017 
Rettet 20-3-2017 

Bestyrelsens årsberetning   
 
Marts 2016 til marts 2017 
 
Landsbyrådet fylder 22-3-2016 hele 8 år - og kan snart se hen til sit 10. års jubilæum! 
 
Som formand for Gundsømagle Landsbyråd synes jeg endnu en gang, at vi kan se tilbage på et 
begivenhedsrigt år, med mange arrangementer og masser af aktivitet. Det kan vi godt være 
bekendt - og være ganske stolte over. 
 
Vi har nu 420 medlemmer fordelt på byens ca. 1100 husstande - og vores mål i den kommende 
tid, er jo helt klart at blive repræsenteret i over halvdelen af byens husstande.  
 
Hvis vi helt konkret via vores kalender ser på hvad vi har bedrevet siden vi sidst sad her - ja, så 
ser listen således ud: 
 
6. marts Rundvisning hos Ebbe Carmel (Gamle biler) 
17. april   DN's Affaldsindsamling (Katja og Peter var initiativtagere) 
5. maj Vi deltog aktivt i Bycenterets LOPPE-marked 
14. maj Pinsejazz på Gulddyssegård med Paul Harrison og Camilla Ernen 
22. maj Byvandring med Chabertbrødrene 
18. juni BYFEST - med godt vejr - og et lille økonomisk overskud 
27. august Sensommer Jazz med Bria Skonberg (Direkte fra New York) 
11. september Cykeltur på Gundsøegnen 
17. september Besøg på Borgen med Mette Gjerskov 
1. oktober Deltagelse i Høst-markedet i Forsamlingshuset 
2. oktober DRAGEDAG på Ørebjerget - desværre uden for megen vind :-) 
13. oktober Paraplymøde for byens foreninger 
27. oktober Foredrag på Biblioteket: Kvalitetskaffe (JUST Coffee) 
6. november NYHED: Familiebanko i Forsamlingshuset 
17. november Foredrag på Biblioteket: Safari i Tanzania 
26. november Landsbyrådet serveres gløgg ved Bycenteret's Julemarked 
4. december Den gamle Juletræsfest i Forsamlingshuset  
19. januar Foredrag på Biblioteket: Oplevelser på Grønland 
8. februar Paraplymøde omkring BYFEST 2017  
 
 
Samarbejde med øvrige Landsbyråd - og byens egne foreninger 
Ågerup og omegn fik i 2016 deres eget landsbyråd, og i Herringløse har de haft Landsbyråd i flere 
år. De nu 3 landsbyråd i nord, er meget opsatte på et udvidet samarbejde, og det er foreløbigt 
startet med at vi af og til er gæster til hinandens bestyrelsesmøder.  
Således var Anders Gøricke og jeg med til at bestyrelsesmøde i Ågerup her i februar måned. 
Det vi typisk kan arbejde sammen om er: 

♥ Overordnede trafik-spørgsmål: F.eks. "Lotteri-krydset" i Østrup. 
♥ Cykelstier, der kan forbinde vores landsbyer 
♥ BUS-betjening af Roskilde-nord-området 
♥ Naturstier (Eks. Gundsømagle-Kirkerup) 
♥ Erfaringer generelt:  Bestyrelsesarbejde, ansøgninger, kontakt til myndigheder 

 
Samarbejdet med BYENS øvrige foreninger er også yderst vigtigt! 
Eksempler:   
Gulddyssegård - vi har fra efteråret 2016 indgået et samarbejde om udstilling på vores kontor af 
skiftende kunstnere. Og så har vi jo superbt samarbejde omkring JAZZ-arrangementerne. 
Forsamlingshuset - vi bakker op omkring deres kamp for at få midler til at vedligeholde det 
gamle hus. Senest fik vi "Byrødderne" lokket til Gundsømagle ifm. en udflugt fra "Byens Hus".  
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Via vores PARAPLY-møder prøver vi på bedste vis at koordinere aktiviteter i byen - og gøre dem 
synlige via BYENS KALENDER. 
 
 
BYEN vokser - hvad gør vi det? 
Landsbyrådet ser positivt på den store vækst af byen mod Øst. Når den er tilendebragt vil den 
have tilført ca. 500 nye borgere til byen. Vi er i den grad IKKE en landsby mere. 
 
Det er godt for forretningslivet, skolen - og byens mange foreninger. 
 
I Landsbyrådet ser vi en STOR opgave i at få de mange nye borgere "integreret", så de kan blive 
ægte Gundsømaglere.  
 
De skal se værdien i at handle lokalt i byen, at tilmelde sig foreninger, sportsklubber og fitness, og 
selvfølgelig blive medlem af Landsbyrådet. Så de ikke blot bruger deres nye parcelhus som et 
overnatningsted. 
 
Derfor var vores seneste nummer af vores BLAD, specielt også rettet mod "de nye", idet der var en 
omtale af byens mange foreninger, lidt historie om byen, og små interviews med tilflytterne m.v. 
 
På vores hjemmeside vil vi udbygge denne information, så de hurtigt kan føle sig hjemme i vores 
dejlige omgivelser - og finde brugbar INFO om alt i byen, håndværkere, læger, forretninger, skoler 
m.v.  Og vi vil også gerne se nogle af de "nye" i bestyrelsen. 
 
Vores flygtningefamilier i Smørblomsten 
Den gamle børnehave har nu fungeret som midlertidig bolig for en række flygtninge i over 1 år. 
Læg mærke til, at der at tale om MIDLERTIDIGE boliger for flygtningene. 
 
Pt. bor der 2 familier fra krigen i Syrien og 1 enlig kvinde fra Somalia. 
Det unge par, der boede der tidligere HAR fået ny bolig i Svogerslev - de var MEGET glade for at få 
mere plads. 
 
Landsbyrådet som sådan er ikke specielt involveret i situationen, men vi følger den nøje. Og vi har 
da også sponsoreret nogle gaver til familierne ifm. deres Åbent Hus-arrangement, ligesom vi har 
sørget for at familierne var med som frivillige til BYFESTEN i 2016. 
 
Vi retter en KÆMPE tak til dem hjælper til derovre - specielt Eva Stenild, Kirsten Lund og Per, Rikke 
Hansen - og sidst er også Doris og Lisbet Allesøe kommet med.  De gør en formidabel indsats 
omkring at hjælpe dem med læsning, tydning af breve - og tage på ture med de dejlige børn.  
 
Senest har Herringløse også fået flygtninge, og de har lavet en specielt FB-gruppe herom. Måske 
var det også en idé i Gundsømagle. 
 
Vores KONTOR måtte vige pladsen for G77 Fitness 
I foråret 2016 fik vi grumme travlt, idet vi måttet flytte vores lille kontor over til nye lokaler i 
Bycenteret. Det skyldtes at Fitness-centeret besluttede IKKE at flytte i kælderen, men derimod at 
udvide deres lokale i stueetagen. Vi fik heldigvis af FOLMERHUS lov til at få et lokale ovre ved siden 
af EFEMIA (Bente), på den betingelse af vi selv malede rummet - og gjorde det i stand. 
Det blev så gjort i HUJ & HAST, samtidig med travlhed omkring JAZZ-arrangement og BYFEST - og 
det kom til at koste foreningen en del udgifter. Men igen tak til Roskilde Kommune for et tilskud på 
kr. 5000,- til flytteomkostninger, nyt gulvtæppe og maling. 
Vi befinder os godt i det nye lokale, og ALLE er velkomne hver torsdag kl. 18-19:30 i vores 
åbningstid. 
Vi har også mulighed for låne lokalet ud til andre, hvis vi ikke selv skal bruge det. Bare spørg!  
 
Vores udfordring med ...  alderen 
Som mange andre foreninger i Gundsømagle - har vi en udfordring med at tiltrække de unge, og 
forældre til børn - til vores bestyrelses-arbejde.   Vi forstår at de har mange andre gøremål, men 
vores inderligste ønske er at nedsætte gennemsnitsalderen i bestyrelsen. "Os gamle" gør et 
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formidabelt arbejde, men det vigtigt også at få kontakt med forældre med børn i skolen og 
børnehaver mv.    
Igen skal vi nævne: Man behøver nødvendigvis heller ikke at være med i bestyrelsen - med de 
mange møder det medfører. Man kan også blot indgå i en arbejdsgruppe - som menigt medlem af 
Landsbyrådet, og på den måde gøre en indsats og yde indflydelse for byens bedste. 
 
Vi søgte om Landsby og Bydels-prisen i 2016 - Men ... 
Landbyrådet søgte landsbyprisen 2016 med projekt "svævebane på Ørebjerget". Den blev 
desværre afvist af Naturstyrelsen. Her mente man ikke, at en svævebane er hensigtsmæssig og 
forenelig med skoven og det åbne land. De nævnte også at den ville være for støjende ved 
anvendelse og til gene for de nærmest boende. Glider på stålwire ville generere støj. Ærgerligt ...  
men tak til alle, der var involveret i ansøgningen. 
 
Hvad ser vi af opgaver i den kommende tid? 
Det er valgår - og det kan vi mærke på lokalpolitikerne! 
Det skal vi også gøre nytte af i Landsbyrådet - men på en sober måde. 
Lad os kort opridse nogle af de emner, som vi kunne arbejde med fremover:   
 

♥ BUS 600S skal køre ind omkring Gundsømagle (Over 100 ”likes” på facebook) 
♥ Flere afgange morgen og aften på Rute 217 mod Veksø 
♥ Et trafiksikkert Hejnstrupvej-kryds og en mere sikker Hejnstrupvej 
♥ Cykelsti til Stenløse (via Grusgraven) mod nord! Vil politikerne med på en tur? 
♥ Et grønnere Gundsømagle med masser af blomster, krokus og tulipaner og søjleeg langs 

boldbanen 
♥ Stier, der forbinder vores landsbyer bedre sammen 
♥ En årlig selvstændig "pose penge", som vi selv kan administrere. 
♥ Et blomstrende Forsamlingshus med masser af aktiviteter - gerne også fællespisning for de 

travle børnefamilier 
♥ Vi lægger vægt på at traditionen med en årligt BYFEST fortsætter i mange år frem - i eller 

udenfor Landsbyrådets regi 
♥ Et samlet møde/orientering om NABOHJÆLP og indbrudssikring. 

 
Vores øvrige grupper: 
 

Byfest-gruppen: (Tovholder Henrik) 
BYFESTEN i 2016 blev gennemført med mange besøgende, masser af aktiviteter, masser af 
optrædende fra foreninger m.v., og vi har kun fået rosende tilbagemeldinger. Det var 7. år at 
festen i denne form løb af stabelen. 
 
Via en kraftig opfordring på 2 paraplymøder og ved artikel i vores BLAD, er det lykkedes at skabe 
grobund for også en gedigen BYFEST her til sommer.  
 
Der er i 2017 etableret en udvidet styregruppe på 6 personer med Palle som tovholder. 
og en række frivillige er hyret til at være tovholdere for etablerede undergrupper.  
 
Om festen skal fortsættes i den kendte skabelon må vurderes efter sommeren 2017. For 
Landsbyrådet er det en MEGA stor opgave at håndtere, og vi så gerne, at andre foreninger bidrog 
mere til traditionen.   
 

JAZZ-udvalget: (Tovholder Palle Gram) 
Årets 2 koncerter blev afviklet med stor succes: 

Pinse 2016: Paul Harrison med Camilla Ernen 
Sensommer 2016:  Bria Skonberg (Direkte fra New York) 
 

I foråret indgik vi et samarbejde med Gulddysse Kulturgård omkring Jazz'en. Den går i korthed ud 
på at vi deles om arrangementerne.  Det er Landsbyrådet, der hyrer de optrædende, men vi deles 
om det praktiske arbejde i pinsen og i sensommeren, og vi deles om UDGIFTER/INDTÆGTER og 
overskud eller underskud. 
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I 2016 fik vi faktisk et lille overskud på de 2 koncerter - det skyldes nok det gode vejr, men også 
at vi havde nogle fantastiske navne på programmet.  Overskuddet er blevet brugt til nye parasoller 
og så var vi heldige at få et lille kommunalt tilskud til indkøb af nye klapstole.  
 
Vi kan her røbe at det gode samarbejde fortsætter i 2017 og at vi til pinsen 2017 kan præsentere: 
DKs ældste band:  KANSAS CITY STOMBERS med Rikke Mølgaard i front som sangerinde. 
 
 
KULTUR-gruppen: (Tovholder Gitte Hagemann) 
Det er gruppens ønske, at skabe liv i byen gennem en masse spændende aktiviteter - og vi vil 
rigtig gerne forsøge at ramme noget for alle aldersgrupper. 
 
Vi er så heldige, at have nogle rare folk i byen, som gør det muligt at gentage tidligere års 
begivenheder, så de nærmest kan kaldes traditioner, og kan vi nævne Byvandring med 
Chabert brødrene, rundvisning hos Camel og selvfølgelig Dragedagen i oktober. 
 
Derudover bød året på et par nyheder, nemlig guidet cykeltur i fint vejr ledet af Georg i 
september måned, fantastisk  Rundvisning på Christiansborg m. Mette Gjerskov og 
FamilieBanko i november. FamilieBankoet var desuden et arrangementet i fint samarbejde 
med et par "almindelige" medlemmer af GLR, vi er meget glade for den store opbakning og at 
vi kunne fylde det gamle forsamlingshus. Vi glæder os til at åbne dørene igen til november. 
Desuden havde GLR tovholder-rollen i samarbejde med AOF og Forsamlingshuset, om at 
afholde Den Gamle Juletræsfest. Dejligt igen at se så   mange børn, forældre og 
bedsteforældre!  
 
Der er indkommet en del henvendelser om arrangementer, som vi har måtte afslå, da vi 
simpelthen ikke har kunne stille med ressourcerne, men har i nogle gode forslag derude høre 
vi dog rigtig gerne om dem, ligesom man altid kan tilbyde en hånd uden at det forpligter mere 
end man kan overskue. 
 
Den nye Kulturgruppe vil få overdraget den nuværende liste med forsalg  - jeg vi ønske 
gruppen rigtig god fornøjelse de kommende år! 
 
Tusind Tak til alle der har deltaget i et eller flere arrangementer, eller som har stillet hænder 
til rådighed som hjælpere det sidste år! 
 
 
 

BIBLIOTEKET:  (Tovholder Lene Barfod) 
Der har siden sidst nu været 3 foredrag på biblioteket, hvor der hver gang har været fra 19 til 
28 lyttere. 
 

♥ I september var det endnu en gang om kaffe (JUST COFFE) , hvor der var ca. 28 
deltagere, med mange spørgsmål bagefter, vi kunne godt have haft brugt 1 time hertil. 

♥ I november var Eva Stanild, der talte om SAFARI i Tanzania, hvor vi var ca. 20, 
ligeledes med mange spørgsmål. 

♥ I februar 2017 et veloplagt foredrag om Grønland, en sygeplejerske og en 
forretningsmand som fortalte om deres år i Nuuk. Vi var et par og 20, bl.a. et par fra 
Svogerslev og et par fra Roskilde. Det var ligeledes svært at slutte 20.30, som vi skal. 
 

I marts d. 23/3 bliver der foredrag om Dansk Vestindien.  
Hver gang står foredragne omtalt i brochuren fra Roskilde bibliotek. 
 

TRAFIK-gruppen:   (Tovholder Kirsten Lund Jakobsen)  
 
Året har igen budt på masser af udfordringer for at sikre trafikken i Gundsømagle. 
Vi har et godt samarbejde med Roskilde Kommune og vores politikere om at få Gundsømagle 
gjort så sikker som mulig for borgerne og i særdeleshed for vores børn. Trafikgruppen ikke kan 
beslutte noget, kun indstille til kommunen og politi. Vi foretager ikke nabohøringer, men 
overlader det til kommunen. 
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Trafikgruppen i Gundsømagle Landsbyråd har i en del år haft fokus på cykelstien langs 
Gulddyssevej med mange dialoger med Roskilde Kommune og endelig i 2016 blev arbejdet sat 
i gang. Der arbejdes på fuldt tryk i disse dage. Skønt, at man snart kan cykle der uden fare for 
livet på en asfalteret cykelsti helt op til A6.  
 

Vi har igen haft fokus på det farlige Hejnstrupkryds både med en trafikevent med 
hovedoverskrift ”Synlighed i trafikken” en kold januar morgen med uddeling af diode 
armbånd og en seddel med opfordring om at klæde sit barn trafiksikkert på mht. for- og 
baglygter, vest, reflekser og cykelhjelm og et andet møde med de ansvarlige politikere en 
marts morgen med et mylder af børn og biler. Pressen er selvfølgelig med hver gang. 
 
Hejnstrupkrydset er nu 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.  
Vores opfordringer om synlighed i trafikken til forældre og børn har båret frugt. 
I 2016 stoppede vi 126 børn, hvor 15 var uden lys, mens i januar i år blev 113 børn stoppet 
og ”kun” 6 uden lys. En klar forbedring, men stadig 6 for mange! 
 

Vi har indsendt høringssvar til Cyklistplan 2017, hvor bl.a. der foreslås en 2-1 vej til på 
Holmevej fra Gundsømagle til grusgraven, så cykelvej til Stenløse og S-togsnettet endelig kan 
etableres ved grusgraven og over åen.  Vi har haft mange dialoger med Roskilde Kommune , 
men hvor vores ønske om en rigtig cyklesti desværre ikke er kommet med. 
 
-Desværre er Hejnstrupvej  og manglende trafiksikkerhed heller ikke nævnt i forslaget til den 
nye Cyklistplan 2017. 
 
Begge dele skal der arbejdes videre med. 
 

Dialogen med RK har ligeledes resulteret i 
♥ -indførsel af 40 km/t i bykernen og krydsene 
♥ -blå flader ved ind/udkørslerne ved SCR skolen 
♥ -Opmaling af dobbeltstriber forskellige steder i byen. 
♥ -Forsøg i forbindelse med fartdæmpning og en evt flytning af busstoppestedet ved 

Smørblomsten med opsætning af chikaner samt betonklodser ved Bycentret. Forsøget 
er i gang, men desværre måtte betonklodserne fjernes. Desuden står chikanerne ikke 
optimalt. Kommunen har været her flere gange for at tjekke. Dialogen med RK 
fortsætter selvfølgelig. 

♥ -Rundt omkring i byen er der lavet en del drifts ting. Vi har haft øjnene på diverse 
ødelagte hegn, huller mm. Og korresponderet med Roskilde Kommune. 

♥ -acceptering fra kommunens side af bedre skiltning for cyklisterne ved Margrethe 
skolen.  

 

I november i tog vi initiativ til en dialog med Herringløse og Ågerup Landsbyråd om det farlige 
Østrupkryds, hvor mange Gundsømaglere færdes til daglig. De forslag, der her kom frem til en 
forbedring af sikkerheden i krydset, arbejder Ågerup Landsbyråd videre med, da Østrup hører 
til Ågerup, men vi er åbne for samarbejde. 
 

Fra en borger er der senest kommet forslag om, at Bus 600S runderer Gundsømagle. Det 
prøver vi at kigge på i Trafikgruppen. Landsbyrådet forsøgte i sin tid i 2011, men uden held.  
 
Dialog med borgere og Roskilde Kommune fortsætter. Der er stadig brug for et godt 
samarbejde for at få Gundsømagles trafik gjort mere sikker.  
 

UNGE-gruppen: (tovholder Birthe Black) 
Den hidtidige gruppe af unge, som vi har haft kontakt med, er gået videre med 
ungdomsuddannelser og har ikke tid til at deltage længere. Den nye gruppe består af elever fra 
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Margretheskolen, som via Margretheskolens elevråd og kontaktpersonerne er i gang med en 
undersøgelse om, hvad de unge kunne tænke sig fremover. Indtil videre er de kommet frem med 
et ønske om en skaterbane i byen. Det arbejder vi videre med og prøver også at få flere ideer 
frem. Skolebestyrelsen og skolens ledelse bakker op om samarbejdet. 
 
Gundsømagle BYCENTER:  (Birthe Black/Jarl) 

Vi afholdt et julemarked i december, som var vellykket, og vi arbejder på at få et 
sommermarked op at stå også. Det har bragt mere liv i centret, at Fitness er kommet til. Nu 
arbejder vi på, at centrets ejer, Folmerhus, får sat nogle indendørs møbler op, så bl.a. 
 Fitness-brugerne og bibliotekskunder kan sætte sig der og hyggesnakke. 
Landsbyrådet er i gang med at få fremstillet nogle udendørs borde og bænke til det nye 
fliseareal udenfor centret. De kommer formentlig op i løbet af forsommeren. 
 

PR-gruppen: (Palle) 
Vi har i perioden udgivet 2 numre af vores BLAD "Gundsømagle Landsby Nyt". Det uddeles til ALLE 
i og omkring byen, uanset om de er medlemmer eller ej.  
Det lægges også digitalt på vores hjemmeside, hvor det kan læses af alle world wide. 
 
Herudover er vi aktive på Facebook, med oplysninger om vores aktiviteter og gøremål. Og på 
gruppen ”Gundsømagle – Zebraby” kan vi se at debatten kører livligt omkring byen – og tonen er 
nu ganske fin. 
 
Vi har 1 side og 3 grupper på Facebook, som alle har MANGE følgere.  Den der har flest følgere er 
"Gundsømagle, Køb, salg og bytte". 
 
STIER- og NATUR  (Palle) 
Ikke megen aktivitet i året 
- Et stort ønske er en sti fra Gundsømagle - til Kirkerup. Hvis nogen vil indgå i et arbejde med at 
kæmpe for dette - ser vi det gerne.  
 

- Og en sag trænger til et lille skub. På Landsbyrådets møde d. 02.09.2016 med landskabsarkitekt 
Mette Jessen og gartnerformand Rune Bugge Hansen fra Roskilde kommune blev der foreslået, at 
kommunen kan plante søjle-eg langs boldbanen på Hovedgaden. Her er rabat og jord nok. 
En række popler blev fældet for nogle år tilbage. Her var årsagen råd og sygdom. Desværre er 
sagen ikke blevet fulgt op. 
 
AFSLUTNING: 
 
Hvordan kan DU hjælpe? 
Ved at være medlem af Landsbyrådet er du med til at støtte, at vi kan gennemføre vores mange 
gøremål for byen. Og at vi står stærkere over for Roskilde Kommune, når vi skal høres. 
 
Og til sidst TAK, TAK til rigtigt mange 
Til sidst en MEGA TAK til bestyrelsen, til Landsbyrådets trofaste hjælpere, til vores annoncører og 
sponsorer. Og også til vores lokale politikere – og vores kontakter i Roskilde Kommune. 
 
Alle de ting som vi utrætteligt arbejder med:  
BYFEST, Jazz-koncerter, konstruktiv dialog med Roskilde Kommune og meget mere 
-  det kommer altså ikke af sig selv 
-  derfor skal du fortsat være medlem af Landsbyrådet 
 
På bestyrelsens vegne 
 

Palle Gram 
Formand for Gundsømagle Landsbyråd 
20. marts 2017 


