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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Mandag d. 18. maj 2020 kl. 18:30 - max. 21:05 
 

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

 
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 
Alle de aflyste møder og generalforsamlinger pga. corona-krisen - giver 
et stort pres i og efter sommerferien. Der er vigtigt at foreningerne 
koordinerer og orienterer hinanden. 
 
Konfirmationer er udsat til 29. august og 5. september. Landsbyrådet 
skal huske flag-opsætning. 
 
Steen og Palle indstiller Roskilde Kommune til årets kulturvenlige 
Kommune 2020 (Con Amore Kulturprisen).  
 
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.  
 
Vores medlem Anne-Louise Bjerregård (Nyvej 31) tilbyder hjælp til at 
skrive ansøgninger om projektmidler. Selv foreslår hun en 
naturlegeplads i Gulddysseskoven.  Jeg har opfordret hende til at 
indtræde i bestyrelsen. 
 
"Bo Trygt" tilbyder en uafhængig indbrudsekspert til at komme og 
deltage på Grundejerforeningemøder, generalforsamlinger mv. 
 
Byggeri omkring Sømmes Vænge! Er der en status? 
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Palle har fået et flot bord/bænkesæt i hus fra Produktionsskolen på 
Industrivej.  Sættes snarest på plads. 
 
Hvornår skal vi åbne for vores kontor igen? 
 
Blomstereventen ifm. dronningens fødselsdag gik prima. Der blev 
indsamlet 46.000 kr - og uddelt 300 buketter blomster til de ældre! 
 
Aftale om Årskomsammen" for bestyrelsen ! 
 
Referat: 
Til jobbet med opsætning af flag i byen ved de kommende 
konfirmationer efterlyses unge mennesker. Der gives honorar herfor. 
Meld til Erik, hvis du kender nogle unge. Total set giver jobbet ca. 
800kr 
Indstiling af RK til kulturpris har tidsfrist 15. August 2020. 
Vi bør forespørge alle lokalområdets grundejerforeninger om mulige 
bestyrelsesmedlemmer.  
Vilfred Hvid i kommunen kan evt. kontaktes vedr.nyt om Sømmes 
Vænge.  
Bænkesæt sættes ud nu i nærheden af Åsbjergvej og “Svanesøen”. 
Vi regner pt. med at åbne kontoret i bycenteret i august. Inden da skal 
der gøres rent. 
Dato for årssammenkomst aftales på senere bestyrelsesmøde. 
Bla. GLR har fået en henvendelse fra nabo til spejderhytten vedr. uro 
og støj, berusede unge mennesker, manglende oprydning og mistanke 
om stof-salg ved hytten. Repræsentanter fra GLR har mødtes med 
spejderlederne og naboen. Både spejderlederne og naboen har 
henvendt sig til diverse myndigheder. Men desværre er de offentlige 
resourcer knappe og man kan ikke være tilstede konstant.  
Spejderne vil følge op på de kontakter de allerede har i gang. 
 

6) Årets generalforsamling torsdag d. 19.marts  
Aflyst pga. corona! 
På valg er Erik, Birthe, Mariann og Karin. 
Henrik Lykke har meddelt, at han pga. arbejdspres ønsker at udtræde 
af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
 
Hvornår skal vi satse på at afholde en ny generalforsamling!? 
 
Referat: 
Når regeringen melder ud, at der må samles 30-50 personer, beslutter 
vi en dato. Afstandskrav og antal i forsamling skal vi naturligvis 
respektere. 
Et alternativ til forsamlingshuset kunne være menighedshuset. Her kan 
der dog ikke være ret mange personer. 

 
Alle 
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Selvom der ikke har været afholdt generalforsamling bør vi 
igangsætteopkrævning af kontingent. Der oplyses om evt. 
returbetalinger eller overførsler til næste års medlemskab.  Vi håber på 
Generalforsamling i august. Oplysninger gives i et Nyhedsbrev. 
 

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
431 har dd. betalt kontingent for 2019 :-) 
Nogle få har også allerede nu betalt for 2020! 
Roskilde Kommune har meddelt: 
Hvis vi udskyder et arrangement til eks næste år - kan tilskuddet 
beholdes. 
Hvis et arrangement helt aflyses, skal tilskuddet betales tilbage! 
 
Referat: 
På kontoen står bidraget til sensommer jazz arrangementet. 
28000kr til jazz kan gemmes til næste år.  
 

 
 
 
 
 
 

8) Roskilde Kommunes nye kommuneplan 
Vi afventer den reviderede kommuneplan - og kan være spændte på 
om vores indspark er kommet med! 
 
Referat: 
Vi afventer en revideret plan. 

 

 
Alle! 

9) Ad Hoc gruppen omkring Byforskønnelse  v/Palle 
I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 
Der er aftalt møde med Roskilde Kommune d. 28. maj kl. 13-14. 
Palle har suppleret vores indspark ved at foreslå en lille allé med 
japanske kirsebærtræer bag ved Brugsen! (På det kommunale 
jordstykke og omkring den nye sti). 
 
Referat: 
Vi regner med, at mødet finder sted – evt. i spejderhytten. 
 
Efter bestyrelsesmødet har vi modtaget besked om, at vi vil modtage 
et skriftligt oplæg, idet det grundet coronakrisen ikke er muligt at 
afholde møde på rådhuset. 
 

 
 
 
 

10) Filmprojekt med AD-MEDIA 
Optagedatoen er udsat nu flere gange pga. corona! 
Den er nu sat til torsdag d. 4. juni - og hvis dårligt vejr - alternativ 
torsdag d. 11. juni.  Det er ISO-film, der står for optagelserne 
 
Referat: 
Ved film optagelsen bør der være en flagallé. 

Palle, Birthe 
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Anja fra Brugsen kontaktes for opsætning af nogle af dem. Erik og Palle 
kan evt opsætte nogle af dem også. 
 

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. 
Skal vi endnu en gang forsøge at få startet et projekt om med en folder 
om byen? 
 
Referat: 
Ved generalforsamling i Holmehøj grundejerforening vil de gerne 
modtage et indslag fra Palle vedr. GLR. 

 

 
Palle, Henrik 

12) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed     v/Mariann 
 
Referat: 
Intet at bemærke 
 
BYFEST      v/Birthe og Henrik 
Byfest er også udsat til 2021! 
Landsbyrådet bør seføli have en flot stand! 
 
Referat: 
Intet at bemærke. Byfest og oktoberfesten er aflyst. Banko i januar gav 
et pænt overskud.  
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
Pinsekoncert er aflyst 
Måske kan vi afholde sensommerkoncert?!  Paul Harrison holder sig klar!! 
 
Referat: 
Vi afventer covid-19 situationens status senere i sommer. Penge haves på 
konto, se pkt. 7 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
 
Referat: 
Intet at bemærke 
 
Natur- og stier  v/Steen og Palle 
 
Referat: 
Intet nyt 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
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Referat: 
Skaterbanen – hvordan er status på brugen og vedligeholdelse heraf? 
Birthe retter forespørgsel til skolen. 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Jytte Willer har hængt nye patchwork-værker op d. 9. maj 2020! 
 
Referat: 
Værkerne vil hænge på kontoret sommeren over. 
Efter Jytte Willer udstiller Dorthe Aggebos søster. 
2. Lørdag i november er der julemarked i centeret.  
 
Fællesspisning   v/Karin 
 
Referat: 
Styregruppen er pt. på standby. Første fællesspisning efter sommerferie 
er måske november. 
 
PR-gruppe     v/Palle   
Skal vi satse på et blad til oktober?!? 
Oplaget bør hæves til 1400 eksemplarer næste gang! 
 
Vistaprint: Vi har lidt over kr. 3000,- til gode indtil 11-6-2020! 
Palle kommer med et forslag! 
 
Referat: 
Vi satser på at udgive et blad i oktober. 
ALLE konsulterer Vistaprint hjemmeside for gode ideer til forbrug af 
3000kr 
 

13) Næste møder 
??? 
NÆSTE møde 
16. Juni 2020 kl 18:30 
 

ALLE! 

14) Eventuelt 
 

 

 

	


