
	

	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 18:30 - max. 21:00 
 

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

 
Dagsorden og Referat:  

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer 
Erik 

 

2) Valg af referent 
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes 
Dagsorden kan godkendes 

 

4) Opfølgning fra sidste referat 
Intet at bemærke 

 

5) Orientering fra formanden 
"Frivillig fredag" - kort orientering om mødet. Underholdning og 
uddeling af priser til frivillige i Roskilde Kommune. 
 
Lukketider for Gundsømagle Bycenter. 
Orientering om udfordringer mellem Brugsen og Bycenteret - omkring 
lukning af centeret kl. 21 - uagtet at både Fitness, Bibliotek OG 
Landsbyrådet bruger centeret til kl. 22:00! 
 
Ny bebyggelse ved Holmevej ved siden af industriområdet! 
Kan vi påvirke planen?  JA, planen kommer i høring fra ca. 1. december 
og 9 uger frem. 
Link til planen 
https://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/3888/Bilag/Planskitse_for_lokalplan_682.pdf	
11-punktsprogram_for_lokalplan_682_for_Boliger_ved_Holmevej_i_Gundsoemagle.pdf	
 
Årets Juletræsfest i Forsamlingshuset afholdes søndag d. 1. december. 
Det er Landsbyrådets tur til at være tovholder. Der skal snarest 
afholdes et forberedende møde med deltagelse af AOF Gundsø og 
Forsamlingshuset. Hvem vil være med? 
 
VENSTRE har inviteret dem selv til møde med os: Torsdag d. 3. Okt. 
Som mange som muligt i bestyrelsen bør deltage. 
Har vi spørgsmål, som bør rejses overfor dem? 
 
Der planlægges et fællesmøde i efteråret - hvor medlemmer fra alle 
bestyrelser i landsbyråd/laug i Roskilde kan deltage. 

 



	

	

Initiativtager er Jens Pedersen fra Ågerup. 
 
Referat: 
Palle, Karin og Lene deltog i “Frivilling Fredag”.  Diverse gode 
indlæg, bla foredrag om attitude ved Thomas Mygind. Dertil 
ideudvekslinger. 
Frivilligpriser blev uddelt til bla. Jyllinge Minigolf og Svogerslev 
Lokalråd. 
Fra førstkommende torsdag lukker døre i Centeret automatisk kl. 
22:00) 
Holmevej ny bebyggelse: forventes at komme i høring 1.dec. 
2019 
Juletræsfesten, mere end 100 års tradition, ligger i år i GLR’s 
regi. Palle indkalder Birthe, John, Erik og Jette til planlægning 
heraf. 
Møde med byrådets venstre politikere: Palle, Lene, Mariann 
deltager. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er også velkommen. 
Jens Pedersen fra AAOL indbyder til fællesmøde. 
AD MEDIA vil gerne lave film om Gundsømagle. Vi er 
interesserede. Vi skal komme med oplag om gode ideer. Vi vil 
gerne deltage heri. Projektet er sponsorafhængigt. Vi afventer 
nærmere instruktion. 
Ordensregler ved spejderhytte er desværre blevet brændt af. 
Der laves et nyt. Vi er obs. på, at ansvaret for hytten ligger hos 
spejderne. 
 

6) Helhedsplan og byforskønnelse  v/Palle 
Se vedlagte henvendelse til Roskilde Kommune 
Palle foreslår, at der nedsættes en ad hoc gruppe til at varetage emnet 
- og få gennemført et møde med kommunen. 
 
Referat: 
Palles har kontaktet kommunen, som vi gerne vil have møde med.  
Vi afventer svar på henvendelsen.  
Ad hoc gruppe består af Palle, Henrik Lykke, Birthe og Mariann 
 

 

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
361 har dd. betalt kontingent for 2019 :-) 
Skal vi overveje at betale os til den årlige medlemsopkrævning og 
efterfølgende rykkerprocedure? 
 
Der er søgt tilskud til Jazz (29.000 kr) og BYFEST (35.000 kr + 15 i 
underskudsgaranti). 

 



	

	

 
Palle foreslår at der laves flere tiltag, så medlemmerne får tydeligere 
kontante fordele af at være medlem. 
 
Referat: 
Penge på kontoen. 
Medlemsdatabasen bør nøje gennemgås. 
Palle og Erik undersøger modeller for optimering af databasen og 
tilhørende kontingentopkrævning. Hvad gør andre Landsbyråd  ? Kan 
Conventus evt. anvendes ?  
Der bør udarbejdes en krav-specifikation. 
Penge til byfest og jazzer søgt.  
Spørgsmål “hvad får jeg for kontingentet til GLR” skal besvares 
tydeligere. Hvad er fordelen ved, at være medlem af GLR ? 
Hvad får jeg for pengene ? Det skal tydeliggøres, hvad er fordelen ? 
Der kunne tilbydes lavere priser ved diverse arrangementer. Hvordan, 
det skal foregå rent praktisk er til overvejelse. 

 
        8) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 

Palle og Henrik er hoc gruppen, der skriver en henvendelse til 
Forsamlingshuset, og foreslår at de indgår i et samarbejde om et 
stormøde for nye beboere en gang årligt. Vi forslår det afholdt i januar 
måned.  
 
Referat: 
Palle og Henrik Lykke indkalder til stormøde i januar måned. 
Alle nye borgere, nogle “gamle”, byens foreninger og repræsentanter 
fra forsamlingshusets bestyrelse inviteres. 
Velkomstfolder kunne være godt initiativ. 
Der kunne opsættes et “Byens træ” i den nye bydel. 
Grundejerforeningen skal spørges om interesse herfor. 

 

 

9) Planlægning af "Folke-møde" omkring BYFEST 2020 
Mødet er aftalt til 21. oktober kl. 19 - i Forsamlingshuset. 
Ad hoc gruppen for arrangementet er: Palle, Erik, Karin og Birthe. 
Der er udsendt invitation til foreninger og til vores medlemmer og 
øvrige, som vi har mail på. 
Desuden INFO på Facebook. 
P.t. er der dog ikke mange tilmeldte. 
Skal vi lave en foromtale til pressen?  
 
Referat: 
Ikke mange har givet tilsagn. Vi holder fast i gennemførelse af 
mødet.  
Der laves lidt mere pr. for mødet, hvor der efterlyses gode ideer. 
Prøv evt. også gennem Lars Kimer 

 



	

	

 
10) Kort status fra undergrupperne 

Trafik- og trafiksikkerhed      
Trafik-event "Synlighed" gennemføres i lighed med tidligere år - på en 
hemmelig dato i den mørke tid. (Mariann er tovholder) 
 
Referat: 
Mariann melder plan ud til deltagere.  
 
BYFEST       
2019 Byfesten gav Landsbyrådet et underskud på ca. 5300,- kr.  
Evaluering af festen er endnu ikke afholdt! 
 
Referat: 
Palle indkalder til evaluering inden d. 21. oktober 2019 kl 17:30  
Alle frivillige – tovholdere – indbydes.  
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
2019-koncerterne gav et mindre overskud - som deles mellem 
Gulddyssegården og Landsbyrådet - og/eller bruges på forbedringer. 
Der skal inden 24. oktober indsendes evaluering til Roskilde Kommune 
Der skal bestilles orkestre til 2020-koncertene. 
Pinsejazz:  lør. d. 30. maj 2020 
Sensommerjazz:  lør. d. 22. august 2020 
 
Referat: 
Palle og Erik er i gang  med at søge emner. 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
Julemarked i Bycenteret er fastlagt til: lørdag d. 30. november. 
Hvordan indgår Landsbyrådet i arrangementet? Flere har rettet 
henvendelse. 
 
Der er DRAGE-fest på Ørebjerget søndag d. 6. oktober kl. 11-14 
Hvem vil være med? 
Der skal indkøbes øl/vand - og måske bages nogle kager 
Og vi skal uddele 2 præmier (Gavekort til Brugsen?) 
 
Palle foreslår (udfra succes andre steder fra) at vi laver en reol eller 2 til 
"bogbytning" foran vores kontor. Alternativt kunne den også ligge inde i 
kontoret - og så kun være åbent om torsdagen! 
Hvordan ser Biblioteket på tiltaget? (Lene) 
 
Referat: 
Julemarked – Birthe er i gang med oplæg, pr til “sandwich”, salg af boder 
mv. Markedet er Kl 10-14 

 



	

	

Der planlægges “Julesokker”  til Brugsens juletræ. Der vil også være et 
juletræ i centeret.  
Landsbyrådet vil sælge gløgg, æbleskiver og evt. lave en lille 
konkurrence. 
Vi opsætter ikke en reol til bogbytning foran vores kontor. 
 
Natur- og stier  v/Steen og Palle 
Brev til Natur interesserede foreninger. Hvem gør hvad? 
Ridestier i skoven: 
Via Line Hummel og Kristine Lerche (Vibesø Ridecenter) er der et arbejde 
i gang med skovfoged Jens Nielsen om at planlægge en række ridestier i 
Gulddysseskoven. Landsbyrådet følger projektet - og vil orientere om 
det, når det nærmer sig et resultat. 
 
Borde/Bænkesættet ER nu efter ønske fra Landsbyrådet blevet fornyet af 
Naturstyrelsen! :-)  
 
Referat: 
Planlægning foregår. 
  
UNGE-gruppe     v/Birthe 
 
Referat: 
Udstyret er allerede medtaget. Birthe tager fat i Jimmi Madsen 
(leverandør) og skolens ledelse. 
Skraldestativ mangler. 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Vi har fået en ny udstiller: Anne Feldtmose 
 
Referat: 
Næste udstiller er Jytte Albæk  
. 
Fællespisning   v/Karin 
Næste Fællesspisning er tirsdag d. 8. oktober (Der er en pæn tilslutning) 
Herefter igen:  tirsdag d. 5. november 
Der er oprettet et specielt MobilePay nummer til indbetaling: 821144 
 
Referat: 
8. oktober 2019 – rigtig pæn tilslutning. 
Husk at bruge mp nummer 821144 ! 
 
PR-gruppe     v/Palle   
BLAD nr. 18!  Palle foreslår udgivelse i midten/sidst af november!  
   Emner til dette blad er velkomne NU! 
 
Der skal laves PLAKAT for DRAGEDAGEN 6. oktober! 



	

	

Der skal laves mere PR for mødet omkring kommende Byfester! 
Der skal laves PLAKATER for Fællesspisning, Julemarked og Juletræsfest! 
 
Referat: 
Palle overvejer om blad skal udarbejdes i november eller om det kunne 
vente til januar. November-udgivelsen kunne erstattes af et 
husstandsomdelt Nyhedsbrev. 

 
11) Næste møder 

Onsdag	6.	november	kl.	18:30	–	Mariann	deltager	ikke	
Torsdag	12.	december Bemærk - flyttet fra 11. dec pga. Hanebjælke-arr. 
 

 

12) Eventuelt 
      Medbring din private kalender til næste møde. Mødedatoer for 2020 skal 
      aftales. 

 

 

	


