
	

Side	1	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 18:30 - max. 21:05 
 

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

 
Dagsorden og referat: 

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig	

1) Valg af ordstyrer      
Alle 

 

2) Valg af referent 
Mariann        

 

3) Kan dagsordenen godkendes       
OK 

 

4) Opfølgning fra sidste referat 
Ingen kommentarer       

 

5) Orientering fra formanden 
Corona-nyt generelt: 
G77 Fitness åbner torsdag d. 11/6 
Forsamlingsstørrelse: 50 fra 8. juni 
100 fra 8. juli 
200 fra 8. august for visse arrangementer!! 
 
Konfirmationer i Gundsømagle er udsat til 29. august og 5. september. 
Landsbyrådet skal huske flag-opsætning. 
 
Roskilde Kommunes fællesmøde for ALLE landsbyråd i kommunen er 
udsat til foråret. Palle, Jens og Tim fra Gundsømagle, Ågerup og 
Svogerslev mødes i juni for at komme med indspark til RK om emner til 
mødet.  
 
Byggeri omkring Sømmes Vænge! Der kommer IKKE fælleshus i 
bebyggelsen! 
 
Palle har købt et flot bord/bænkesæt for kr. 500,- fra 
Produktionsskolen på Industrivej.  Aftaler placering med skovfoged 
Jens Nielsen! 
 
Hvornår skal vi åbne for vores kontor igen? 
Det trænger i den grad til en rengøring og udluftning! Hvem vil hjælpe 
en dag? 
 
Aftale om Årskomsammen" for bestyrelsen ! 
 
Blafferstoppested – Kunne det være noget for Gundsømagle. 
Se mere her: http://www.blaffernationen.dk/blafferstoppesteder/	 
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Betinna Sloth vil gerne fremover hjælpe med FLAG op/ned – Men en 
række flag-befæstninger bør sættes længere ned på stolperne! Og vi 
bør have FLERE mulige flag-folk!   
 
Cykelhold fra Brugsen nu på lørdag! Palle møder op og foreviger det 
flotte initiativ. 
 
Planerne om MEGET STOR solcellepark i Roskilde Nord!! Herringløse 
Landsbyråd beder om hjælp!  
 
Kirken og kirketårnet renoveres pt. Gert Salbæk har inviteret 
interesserede en tur i tårnet med udsigt over byen fra stilladserne !!! 
 
Kulturpris for bedste kulturby 2020 – Con Amore – Palle og Steen – 
frist for indstilling er 15. august. 
 
Spejderhytten – Palle har haft en samtale med SSP-medarbejder. Ved 
uroligheder i hytter er det imidlertid altid politiet, der skal kontaktes. 
Spejderne rykker RK for opsætning af nyt skilt med ordensregler ved 
hytten.   
 
Referat: 
Kommentarer til Sømmes Vænge bebyggelsen: der vil ikke blive 
bygget et fælleshus, udhusene KAN blive større, der kan ikke 
ændres på, at nogle haver bliver nordvendte. 
Bord bænke sæt: Palle og Jens Nielsen mødes på torsdag kl 13 
ved Svanesøen for at finde finder et sted for placering heraf. Der 
kan evt. findes plads til flere sæt. Palle spørger også, om der er 
interesse for at plante træer langs cykelstien Sognevej ud for 
Hødyssen. 
Kontor åbning: fra uge 34 åbner kontoret torsdag i lige uger, 
Kl. 18-19:30 
Kontoret trænger til oprydning og rengøring. Ved første 
bestyrelsesmøde efter sommerferien d.24.aug mødes vi kl 17:30 
og foretager rengøring i fællesskab. 
Flere ideer blev præsenteret for afholdelse af årsarrangement. 
Birthe og Lene danner gruppe for planlægning heraf og inviterer 
Erik med heri. Således er der styr på ideer og budget. 
Blafferstoppested, ganske god ide under normale 
omstændigheder. Vi vil gerne samarbejde herom. Det skal ikke 
genere bustrafikken. 
Flere personer søges til flagopsætning. Der efterlyses også folk, 
der kan sænke nogle af flag-befæstningerne. Palle skriver fb 
opslag. Karin undersøger flagregler. 
Brugsens Cykelhold var en god oplevelse. 
Solceller ved Herringløse: vi afventer noget materiale fra Anders 
Gøricke 
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Alle er velkommen i kirketårnets stillads. Kontakt Gerd Salbæk 
på telefon 50196288 
Kulturpris: Palle og Steen arbejder videre med opgaven 
Spejderhytten: kommunen har opsat nyt skilt. Vi gør ikke mere 
pt.  
Penge, mulighed fra Nordea fonden: oplæg kan ses på fb. Det 
skal være et velbeskrevet projekt, gerne aktivitet for unge. Evt 
udvidelse af skaterbane, forskønnelse af pladsen ved 
forsamlingshuset. Det er vigtigt, at forslagsstillere selv 
engagerer sig i projektet. 
 

6) Årets generalforsamling torsdag d. 19.marts  
Hvornår skal vi afholde vores Generalforsamling? 
Formand og næstformand foreslår afholdelse i uge 33 (10.-14. august) 
 
På valg er Erik, Birthe, Mariann og Karin. 
Henrik Lykke har meddelt, at han pga. arbejdspres ønsker at udtræde 
af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
  
Er der gode emner til nye bestyrelsesmedlemmer?! 
Hvordan får vi skabt en forynget bestyrelse?  
 
Referat: 
Dato for generalforsamling er Onsdag 2.sept. Der indkaldes 3 uger før, 
altså 12.aug. Palle orienterer diverse på fb, evt sammen med 
kontingentopkrævning 
Palle, Erik og Karin er i forberedelsesgruppe. Et indslag fra Tryg fonden 
blev foreslået. 
Send indbydelsen ud til byens foreninger. Således bliver de orienteret 
om dato for GLR generalforsamling og sammenfald med andre 
foreningers generalforsamlinger mv. burde kunne indgås. 

 

 
Alle	

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
432 har dd. betalt kontingent for 2019 :-) 
Nogle få har også allerede nu betalt for 2020! 
 
Referat: 
Opkrævninger udsendes 

 
 
 
 
 

8) Roskilde Kommunes nye kommuneplan 
Vi afventer den reviderede kommuneplan - og kan være spændte på 
om vores indspark er kommet med! 
Se opfølgning på Kommuneplanen på Roskilde.dk – søg efter 
Kommuneplan 2019... 
 
Referat: 
Alle høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside 
 

 
Alle!	

9) Ad Hoc gruppen omkring Byforskønnelse  v/Palle  
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I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 
Vi har nu modtaget et deltaljeret svar fra RK 
Gruppen bør snarest mødes, og aftale nærmere ud fra dette. 
Palle og Karin foreslår at vi mødes 16-6  17.30-18.30 – altså 
lige inden Bestyrelsesmødet samme dag!  
 
Referat: 
Kommunen har svaret. Alle løg betales og nedlægning heraf udføres. Vi 
skal aflevere en mere præcis placering heraf. Også Palles fine idé med 
en kirsebæralle bag Brugsen bliver accepteret. 
Palle kontakter grundejerforeningen Holmehøj for deres accept af 
nedlæggelse af løg i deres tilhørende rabatter -Palle, Karin kontakter  
rugs-Jan for samme ved Brugsens rabatter. 
 

 
 
 

10) Filmprojekt med AD-MEDIA 
Optagelserne fandt sted d. 4. juni i solskin, og lidt blæsevejr. 
Birthe og Palle var med rundt i hele byen med videofotograf Jeppe 
Larsen fra ISO-film. 
Jeppe har desuden modtaget en række video-klip fra Palle omkring 
Byfest, Jazz-koncerter, dragedage m.v. 
Han kontakter os når de går i gang med at redigere filmen. 
 
Referat: 
Fint vejr til optagelse flere forskellige steder. Det hele skal 
koncentreres til 3-4 minutters film. Vi venter spændt på resultatet. 
 

Palle, Birthe	

11) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 
Grundejerforeningens HOLMEHØJs generalforsamling er også som alt 
andet udsat! Palle har tilskrevet dem, og bedt om taletid for at lave lidt 
PR for Landsbyrådet. 
Holmehøj (Formand Susan)  har svaret retur, et vi er meget velkomne 
til et indlæg på ca. 20 minutter på deres kommende generalforsamling. 
 
Referat: 
Palle deltager og vi håber Gundsømaglefilmen er klar til 
fremvisning. 

 
Palle, Henrik	

12) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed     v/Mariann 
 
Referat: 
Der kører mange lastbiler gennem byen. 
Karin foretager evt en lille lastbiltælling. 
 
BYFEST      v/Birthe og Henrik 
Byfest er også udsat til 2021! 
Landsbyrådet bør seføli have en flot stand! 
 
Referat: 
Intet 
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
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Der tillades nu op til 200 personer ved arrangementer? 
Skal vi forberede at holde sensommerjazz?! 
 
Referat: 
Der er håb om sensommerjazz d. 22.aug. 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
 
Referat: 
Julemarked d.21.nov 
Lene har emner til foredrag på bibliotek. Vi afventer corona-situationen. 
Evt kan centerpladsen anvendes. 
 
Natur- og stier  v/Steen og Palle 
 
Referat: 
Intet 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
 
Referat: 
Evt. udvidelse af skaterbane. Flere træer omkring skaterbanen ønskes. 
Kan evt komme med i byforskønnelsesprojektet. 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Jytte Willer har hægt nye patchwork-værker op d. 9. maj 2020! 
 
Fællesspisning   v/Karin 
Referat: 
Aflyst til indtil oktober, november. Styregruppen holder møde primo 
september om fællesspisningens fremtid. Vi mangler stadig kokke og 
grupper, der kan være selvstyrende.  
 
PR-gruppe     v/Palle   
Skal vi satse på et blad til oktober?!?  
Oplaget bør hæves til 1400 eksemplarer næste gang! 
 
Palle udsendte et nyhedsbrev d. 3/6 til alle medlemmer og via opslag på 
FB og INFO-søjle. 
 
Ny INFO-søjle ved Forsamlingshuset bør også bruges af Landsbyrådet! 
 
Vistaprint: Vi har lidt over kr. 3000,- til gode indtil 11-6-2020! 
Palle og Karin har snakket om tiltag – der indebærer: 

• Rolls-ups til gulv (til brug ved markedsdage, udstillinger) 
• Nyt banner til facade på kontor 
• Foldere til nye medlemmer – og til markedsdage mv. 

Herudover kunne man også bruge penge på: 
100 stylos penne til de første 100 personer, der betaler kontingent 
Klistermærker omkring BYFEST (til overdragelse/salg til 
Kulturforeningen) 
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Referat: 
Gundsømagle landsbynyt er planlagt til engang i oktober. 
Vistaprint: deadline for vores tilgodehavende forlænget med et år. 

 
13) Næste møder 

	
Alle	møder	er	kl	18:30	til	21:05,	dog	ikke	første	møde!!!	
	
Mandag	24.august,	incl	rengøring	fra	kl	17:30	
	
Tirsdag	22.september		
Onsdag	28.oktober		
Torsdag	19.november	
Mandag	7.december		
 

ALLE!	

14) Eventuelt 
 

 

	


