
	

	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
 torsdag d. 11.april 2019 kl. 18:30  
Konstituerende møde efter Generalforsamlingen 2019 
 

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

 
Dagsorden og Referat:  

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer 
Steen 

 

2) Valg af referent 
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes 
Dagsorden godkendt 

 

4) Opfølgning fra sidste referat 
Bliver behandlet i underpunkterne her 

 

5) Præsentation af bestyrelsen (nye som "gamle") 
Hvad brænder jeg for i det kommende år? 
Hvad kan jeg specielt byde ind med i arbejdet for vores by? 
 
Referat: 
Velkommen til John, som præsenterer sig.  
Bla. intersseret i fibernet-dækning i Gundsømagle 
Karin: fællesskaber i byen på tværs af generationer, byfest, 
fællesspisning, brætspil 
Palle: formand flere år, jazz arrangementerne, byfest, Gundsømagle 
Landsbynyt og den gode kontakt til byrådet 
Steen: jazz, fællesspisning hjælp, medlem af forsamlingshusets 
bestyrelse, spørgsmål om, hvad der kan skabes af gode forhold i 
naturen for borgere i Gundsømagle, kontakt til nst (naturstyrelsen) 
med fokus på  Gulddysseskov og evt. åbning af Ådalen for publikum, 
hvor der er fredningsarealer,  
Mariann: har været i trafikgruppen (se også pkt. 11). Vi har opnået en 
god kontakt med relevante personer i Roskilde kommune. Denne 
kontakt skal opretholdes. Diverse referater, frivillig ved byfesten, 
fællesspisning, dragedag 
Birthe: med til at etablere cross fit banen, samhøringhed for alle i 
byen, kunst og kultur, byfest morgenmad, scaterbanen ved 
Margretheskolen 
 
 

 



	

	

 
6) Valg af tillidsposter 

Formand, næstformand, kasserer og sekretær! 
Det foreslås at de enkelte undergruppers sammensætning udsættes til 
mødet til juni. 
 
Referat: 
Formand, Palle 
Næstformand, Karin 
Kasserer, Erik 
Sekretær, Mariann 
Undergruppers sammensætning vil være pkt. på dagsorden ved maj 
mødet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palle 

7) Orientering fra formanden 
INFO-standeren og lys (Georg, Flemming og Thomas) 
 
Fælles Workshop d. 28. marts i Ågerup 
Kort resumé herfra 
 
Affaldsindsamlingen d. 31. marts! Kort orientering! 
   Mellem 90-100 kg indsamlet af 28 personer 
 
Kontoret: Fungerer det med oprydning og rengøring? Skal vi have en 
"vicevært"? 
 
Markedsdagen lørdag d. 13. april! Hvem vil være med på kontoret? Vi 
skal have tegnet nogle nye medlemsskaber - fortælle om byen - og 
hygge os! 
   Hvad kan vi tilbyde til nye medlemmer? 120 kr indtil næste år! 
 
Skal vi tage initiativ til at afholde en FRIVILLIGFEST! Anledningen 
kunne være vores 10-års jubilæum - og det kunne fortsætte som en 
årlig begivenhed! 
 
Samarbejde med andre foreninger i byen! 
 
Palle: Idé om en helhedsplan for Gundsømagle - i lighed med Jyllinge 
og Svogerslev 
 
Forsamlinghuset har generalforsamling d. 8. maj! Palle deltager! Hans 
kæphest er billigere leje på hverdage for byens foreninger! 
 
Vi flager disse datoer: 
5. maj (Gulddyssevej) Salg af BYFEST-billetter 
17. maj (Hele byen) Konfirmationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

18. maj (Hele byen) Konfirmationer 
15. juni (Hele byen) Byfest 
 
Referat: 
LYS i stander, nu sker der noget ! 
Ved fællesmøde for kommunens landsbyråd og -laug og lokalråd, 
arrangeret af AAOL, deltog Palle, Karin og Mariann. Formålet er at 
sætte fokus på  byernes fælles problemer og hvordan vi kan bruge 
hinanden. Det blev vedtaget, at mødes 2 gange årligt. Ved mødte 
havde flg. et oplæg: 
Palle: Vær synlig- sådan har vi gjort for at blive set og hørt 
Jens Glerup Nielsen (Tjæreby): 10 års kamp for at få tung trafik uden 
om Tjæreby 
Tim Bang (Svogerslev): Fremtidens Svogerslev til gavn for alle. 
Helhedsplan for byen er udarbejdet.  
Steen Broby: Erhvervsnetværket 4000nord, hvad er lykkedes, hvad er 
ikke lykkedes. 
Affaldsindsamling gik fint. 
Kontoret, oprydning mv. foretages når man har vagten og når lokalet 
anvendes. 
Markedsdag d. 13. april: vi enedes om et tilbud på nyt medlemskab på 
netop denne dag på hhv. 100kr og 200kr. Palle sætter flag op på 
Gulddyssevej. 
Frivilligfest: der er tale om rigtig mange personer og kan de findes ? 
Palle laver et oplæg. 
Inspireret af arbejdet med helhedsplanen i Svogerslev, kontakter Palle 
Roskilde kommune for lignende tiltag. 
Flagdage nævnt ovenfor. Vedr. opsætning af flag kontakter Karin 
Henrik og Susanne for evt. at engagere 7. klasser. Hvis nej herfra 
spøges via fb. 
Udgifter til flagopsætning: 
Gulddyssevej 200kr, ca 15 flag 
Hele byen 500kr, ca 70 flag 
Privat leje 20kr pr stk. 
Skal være oppe kl 9 og ned inden solen går ned. Flag må ikke vaje 
natten over ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Palle 
 
Palle 

8) Generalforsamlingen 2019 
Kort evaluering af forløbet! 
Hvad kostede den? (Lokaleleje og udgifter til mad/drikke) 
Fik vi en dialog med medlemmerne? 
Vores gæst: Esben Danielsen - har fået takkemail. 
Hvad kan vi lære af Esben? 
 
Referat: 
Referat endnu ikke udsendt. 
Generalforsamlingen gik fint. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

Godt oplæg ved Esben Danielsen. Spørgsmålet er, hvordan det kan 
bidrage til at gøre GLR interessant. 
ED’s power point sendes til alle medlemmer af GLR bestyrelsen. 
Læringen heraf er bla.: gør det du er bedst til, afsæt tid til at drøfte 
særlige emner, feks. seniorboliger. 
Birthe har haft kontakt med hjerteløber, Kasper Trane, paramediciner 
Næstved. Vi kan kontakte han for specielt arrangement om 
førstehjælp, hjertestarter mv. 
 

 
 

Palle 

10) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
Opkrævning for 2019 skal sættes i gang! 
Det sker via udsendelse af mails (Palle) og ved udsendelse af BREVE 
(Erik samt andre) til de medlemmer, som vi ikke har mail-adresser på. 
 
Støtte til hjertestartere i Gundsømagle: 
Vi afventer faktura fra G77 / Torben i G77 
Hjerterstarterne ER udskiftet, og der er tegnet aftale om 
vedligeholdelse. 
 
Referat: 
Økonomien er i orden. Når referat af generalforsamlingen er godkendt 
udsendes mail vedr. betaling af kontingent. 
Faktura på hjertestarter kommer snart. Aftale om vedligeholdelse af 
hjertestartere er lavet. 
 

 

11) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed      
Hvordan skal gruppen fortsætte? 
 
Referat: 
Kan person udefra være være tovholder ? 
 
BYFEST   v/Flemming   
Der var byfestmøde d. 9. april - Kort referat herfra. 
Status på hele arrangementet! Er der frivillige nok? 
Der sælges armbånd sø. d. 5. maj kl. 11-12 fra vores kontor 
Der køres med BANKO + Elvis om fredagen (d. 14. juni)! 
 
Referat: 
Det nye ved byfesten er fredagens arrangementer. Det dyre telt skal 
udnyttes bedst muligt. 
Karin spørger Mette, Gitte og Dorthe om hvordan billetsalg til banko skal 
foregå. 
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin 
 
 
 



	

	

Der indkaldes til planlægningsmøde i midten af maj, hvor opgaverne 
fordeles til pinse-koncerten.  
Evaluering for 2018-koncerterne ER nu indsendt til Roskilde Kommune. 
 
Referat: 
Der mangler nogle frivillige. 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
Børneforestilling i Bycenteret til august. GTM arrangerer. 
 
Referat: 
Forestillingen foregår 1. august kl. 14. For små børn og børnehavebørn. 
Indlæg herom til Gundsømagle Landsbynyt ønskes, Jytte kontaktes for 
dette, ligesom hun inviterer målgruppen. 
Nye forklæder med nyt logo - til brug ved byfest, fællesspisning - vises. 
Birthe og Karin har undersøgt hvordan man bliver hjerteløber i region 
Sjælland. Vi mangler vejledning. Fra Dansk folkehjælp vil Kasper Trane 
gerne give kursus. Samme er tilbudt af Anna Margrethe Larsen. Birthe og 
Karin undersøger videre og kommer med forslag til arrangement. 
Hjemmeside redliv.dk  
 
Natur- og stier  v/Steen 
Brev til Natur interesserede foreninger. 
 
Referat: 
Steen inviterer interesserede foreninger. 
Vil opsøge mere info om den nye motorvej og Ådalen. 
  
UNGE-gruppe     v/Birthe 
Skaterprojektet - kører der-ud-af  - En række ting omkring forsikring og 
vedligeholdelse skal afklares. 
 
Referat: 
Christina Vinblad fra kommunen: oplyser, at byggetilladelse ikke 
relevant. 
Asfaltstreger, malet af Elverdal, er dyre. Kan det gøres billigere ? 
Jette Knudsen fra kommunen: hærværk og brandforsikringer tegnes af 
kommunen, ligesom asfalten er kommunens. Selve brugen er for egen 
regning og risiko. 
Ved hærværk er selvrisikoen 20000kr. Disse midler har GLR ikke. 
Indvielse (forhåbentlig) 1. uge af juni. 
Inspektion af legeplads 1500kr. 
Sikkerhedscheck hvert år. Og hvad koster det ? 
Skraldespand, vil Tom (pedel) tømme den ? 
Kontakt Birthe for detailinformation. 
GLR vil donere et borde- bænkesæt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Birthe og Karin 
 
 
 
 
 
 
Steen 



	

	

Kunst på kontoret  v/Birthe 
Kører planmæssigt. 
 
Referat: 
Alt ok. 
 
Fællespisning   v/Karin 
Fællesspisning onsdag d. 3. april var en stor succes. Lutter glade og 
tilfredse mennesker. Der planlægges 3 fællesspisninger til efteråret. 
 
Referat: 
Fint arrangement ! 
Efter påske laver vi plan for efteråret. Datoer fastlægges primo maj. 
Vi diskuterede noget underholdning ved fællesspisningen, evt. noget 
målrettet børn. Konklusion blev ikke draget. Opmærksomheden henledes 
på formålet med fællesspisning, som er fællesskab på tværs af 
generationer. 
 
PR-gruppe     v/Palle   
Nyhedsbrev er udsendt 18. marts 2019 
Bladet er nu under forberedelse til udsendelse sidst i maj! 
I er velkomne til at komme med forslag til emner. 
Palle har selv disse emner: 

- Skaterprojektet 
- Det fælles møde mellem kommunens lokalråd 
- Seniorboliger - hvad er status? 
- Erhvervsnetværket 4000Nord 
- Motorvejsprojekterne - Hvor tæt på er de? 
- Byfesten - Et foreløbigt program og omtale af aktiviteterne 

Forventet udgivelse d. 23. maj - altså sandsynligvis INDEN valget! 
HUSK alle at bruge "mund-til-mund" - metoden, når I er ude i byen! Er du 
medlem af Landsbyrådet? Var du med til fællesspisning? Vil du være med som 
frivillig til byfesten? Og så videre ... 
 
Referat: 
10.maj skal alt være afleveret. Bladet skal ud inden valg (hvis muligt) og byfest  
Kom med indlæg, evt scaterprojekt, fællesspisning, og meget andet, hvis du har 
et emne. 
Husk: tal med folk på din vej ! 

 
12) Næste møde 

Mandag d. 13. maj 18:30 
 
  

 

	


