
	

	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Torsdag d. 12. december 2019 kl. 18:30 - max. 21:24 
 

Deltagere:  Palle, Henrik, Lene, Erik, John, Birthe, Karin, Steen, Mariann 
Fravær:    

 
Dagsorden og Referat: 

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer      
Erik 

 

2) Valg af referent        
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes       
Godkendt 

 

4) Opfølgning fra sidste referat 
Ingen bemærkninger 

 

5) Orientering fra formanden 
2 breve fra Roskilde Kommune - vi har fået vores søgte tilskud :-)  
 
Problemer med gadelyset i byen! RK kontaktet. Info på Facebook! 
 
Der er nu lys i "Byens Træ!!! 
 
Fællesmøde for ALLE bestyrelsesmedlemmer i landsbylaug og råd i 
Roskilde afholdes d. 27. januar kl. 19 i Gundsømagle Forsamlingshus. 
Hovedemnet bliver: Hvordan søger vi tilskud, donationer og penge fra 
fonde!  
Gundsømagle, Ågerup og Svogerslev står for arrangementet. 
 
Bankospillet udlånes til Hanebjælken d. 11. december! 
 
Vores nye flygtninge familie er godt modtaget. 
 
AOF-Gundsø: Fremtiden afhænger af, om man kan skaffe en ildsjæl 
som formand - inden repræsentantskabet skal afholdes til april. 
 
Den nye forening "Gundsømagle Kulturforening" (BYFEST) har afholdt 
stiftende generalforsamling. Birthe og Henrik Lykke er med i den nye 
bestyrelse, som får Mette Erdmann som formand.  
 
Planlægning af dato for Generalforsamling 2020 og mødedatoer for 
foråret 2020! Kan vi finde en "model", der sikrer et større fremmøde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Referat: 
Ansøgning om penge til byfest og jazz-arrangementer er godkendt. Vi 
har fået de ansøgte beløb. 
Støtten til byfest skal overdrages via kommunen til den nye 
byfestgruppe – “Gundsømagle Kulturforening” – efter nærmere aftale. 
Hanebjælken har også modtaget støtte. 
Der er flere steder i byen, hvor gadebelysning mangler. Palle har talt 
med kommunen. På fb er der mange kommentarer vedr. dette. Vi 
håber der snart kommer lys igen. 
Der er nu endelig lys i byens træ. Det er sandsynligvis nisser, der har 
været på spil! 
Ridepiger red i optog ved kirken 2. søndag i advent. Rigtig dejligt. 
Fællesmøde for kommunens Landsbyråd og lokalråd: se ovenfor for 
dato og hovedemne. Mødet er for alle bestyrelsesmedlemmer. Det er 
GLR, der står som arrangør. Skal sandsynligvis foregå i 
forsamlingshuset. 
Vores bankospil kan udlånes og reserveres gennem Karin. 
AOF: se ovenfor. 
Gundsømagle Kulturforening: se ovenfor. Foreningen har holdt 
stiftende generalforsamling. Nu følger en del afklarende og praktisk 
arbejde, vedtægter, aktiviteter, kontakter, forsikringer, økonomi, 
definition af medlemskab, overdragelse af GLR’s container og meget 
mere. Der er møde primo februar 2020 for tilrettelæggelse af det 
videre forløb. Der afholdes et støttebanko 30. januar 2020. 
Byfest planlagt til afholdelse 13. juni 2020. 

 
GLR bør holde mindst 8 bestyrelsesmøder om året. Flg. Datoer er aftalt 
for forår 2020: 
Mandag 13. januar 2020 
Tirsdag 25. februar 2020 
Onsdag 11. marts 2020 
Torsdag 19. marts 2020, Generalforsamling  
Torsdag 16. april 2020 
Mandag 18. Maj 2020 

 
 

 
Erik, Henrik 

6) Helhedsplan og byforskønnelse  v/Palle 
Palle har talt med Gitte Sloth, Roskilde Kommune. Hun er med på at 
hjælpe os med et beplantningsprojekt. 
Vi kan kontakte hende igen, når vi har udarbejdet en skitse over 
ønskede steder for nedsætning af løg - samt øvrige beplantning. 
I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 
 
Referat: 
Nedsætning af blomsterløg kan ikke nås i år.  
Der er intet nyt om seniorboliger ved Holmevej. Palle følger 
kommunens dagsordener for info om herom. Oprindelig plan var, at 
projektet ville komme i høring i december. 

 
 
 
 



	

	

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
423 har dd. betalt kontingent for 2019 :-) 
 
Palle har kørt en ret intensiv kampagne på Facebook, og sammen med 
nytegning på Julemarkedsdagen - har vi fået styrket vores 
medlemskreds rigtigt godt. 
 
I Holmehøj-området har vi 28 medlemmer - fordelt på 17 forskellige 
adresser. De er interesseret i et tættere samarbejde, hvor vi kan 
fremfører nogle af deres sager overfor Roskilde Kommune!  
 
Det ser ud til at vores ansøgninger om tilskud ALLE går igennem!!! 
Jazz (28.000 kr) og BYFEST (35.000 kr + 15.000 i underskudsgaranti). 
Endeligt svar dog ikke modtaget fra RK endnu.  
 
Referat: 
Faktisk fint antal medlemmer. Men, der er plads til flere! 
Spørgsmål om, hvorvidt en hel grundejerforening kan være medlem er 
ikke besvaret endnu. Spørgsmålet er aktuelt, idet “Holmehøjen” har 
rettet henvendelse herom. 
Vores umiddelbare svar er, at grundejerforeningens 
bestyrelsesmedlemmer er velkommen til, at opstille ved GLR’ 
generalforsamling, blive valgt ind i bestyrelsen og via denne  
bestyrelsespost få indflydelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 
Palle og Henrik har afholdt møde herom. Palle har sendt en anmodning 
til Forsamlingshuset om samarbejde omkring projektet. De behandler 
vores anmodning på et møde d. 8. januar 2020.  
 
Referat: 
Vi afventer resultat af mødet 8. januar 2020 

 

 
Palle, Henrik 

9) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed     v/Mariann 
Trafik-event "Synlighed" blev gennemført d. 28. november en mørk og 
våd morgen! 
15 ud af 115 havde ikke korrekt lys på cyklen. 
Vi uddelte 100 lys-armbånd og et antal frugtstænger. 
God omtale og stor ROS på Facebook. 
 
Min snak med Uffe Steiness, FB-gruppen Sikker Trafik 
 
BYFEST      v/Birthe og Henrik 
Kort orientering om den nye forenings fremdrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
Pinsejazz:  lør. d. 30. maj 2020 (Paul Harrison med Camilla Ernen) 
Sensommerjazz:  lør. d. 22. august 2020 (“Alice in Dixieland” fra Holland 
- i samarbejde med SnakeCity). 
Kontrakt-underskrivning afventer vores OK til de søgte tilskud! 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
Julemarkedet i Bycenteret gik godt!  
Vi fik 9 nye medlemmer - og en række gode samtaler med folk! 
 
"Den Gamle Juletræsfest" i Forsamlinghuset- gik for 117. gang rigtigt 
godt!  
 
Natur- og stier  v/Steen og Palle 
Ridestier i skoven: Arbejdet er i fuld gang ...  
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Anne Feldtmose 
 
Fællespisning   v/Karin 
6 nye fællesspisninger er planlagt i 2020! 
 
PR-gruppe     v/Palle   
Nyhedsbrev blev omdelt sammen med flyer om Juletræsfest. 
Det gav sammen med PR på Facebook en række nye medlemmer! 
 
BLAD nr. 18!  Udgives først i det nye år ..Palle har allerede fået ønsker 
fra flere annoncører. 
Artikler med aktuelle emner modtages fra nu af - og indtil 15. januar, 
hvor opsætning og bearbejdning går i gang!  
 
Annonce til Dilettantbladet er afleveret. Bladet kommer ud i Januar 2020.  
 
Referat: 
Palle bar haft en samtale med Uffe Steiness vedr. Facebook-gruppen 
“Gundsømagle -  Sikker trafik” 
Nyt blad af Gundsømagle Landsbynyt er planlagt til primo det nye år. Vi 
vil skrive en artikel om trafik i Gundsømagle, hvor vi også vil søge 
medlemmer til “Trafikgruppen”. 
Lidt info vedr. den nye Byfestgruppe, se under pkt. 5. 
Se datoer for jazz arrangementer ovenfor. Ved disse arrangementer vil 
der komme tilbud til GLR’ s medlemmer i form af rabat på øl, vand mv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Ny kunstner: Vi har fået ny kunst på væggene. Den nye kunstudstiller 
hedder Tove Nielsen. Hun er fra Ågerup. Hun har gennem 40år arbejdet 
og udstillet meget bredt og undervist i patchwork – og gør det stadig! 
Julemarkedet i centeret gav et fint overskud. Den 117. Juletræsfest forløb 
fint. 
Natur og stier: Arbejde med etablering af ridestier er i gang. Der 
forhandles med skov og naturstyrelsen. 
Unge: intet nyt 
Fællesspisning: Håber der melder sig nogle kokke. Det er stadig det 
afgørende punkt. Feb. 5 er første gang i 2020 
PR: Fint med flyer omdelingen, men de erstatter ikke et blad. 
Har du stof til bladet, så aflever det til Palle inden 15. januar 2020 
 

11) Næste møder 
       Møder aftalt i foråret 2020, se under pkt. 5 
       Næste bestyrelsesmøde, mandag 13. januar kl. 18:30-21:00	 

 

 
Alle 

12) Eventuelt 
Glædelig jul samt alt godt i 2020! 
 

 

	


