
	

	

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20 marts 2019 kl. 18:30  

 
Deltagere:  Palle, Steen, Birthe, Stine, Lene, Karin, Mariann 
Fravær:  Erik, Asger, Flemming 

 
Dagsorden:  

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer 
Steen 

 

2) Valg af referent 
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes 
Ingen bemærkninger 

 

4) Opfølgning fra sidste referat 
19.februar 2019 – ingen kommentarer 

 

5) Orientering fra formanden 
INFO-standeren og lys (Georg, Flemming og Thomas) 
 
Fælles Workshop d. 28. marts i Ågerup 
Hvor mange deltager?  
 
Det nye Græsningslaug holder stiftende generalforsamling d. 21. 
marts (De låner vores lokale).  
 
Sankning i Gulddysseskoven. 
Tilbud fra Naturstyrelsen er udlagt på hjemmeside og FB. 
Interessen har ikke været overvældende, sikkert pga. prisen. 
 
Fra Mogens Hallager (Jyllinge) er der fremkommet et visionært 
og spændende forslag om en badesø i grusgraven øst for A6 
overfor krydset til Jyllinge!  
 
Kontoret: Døren er nu repareret (Tak til Birthe). Fungerer det 
med oprydning og rengøring? Skal vi have en "vicevært"? 
 
Referat: 
Info stander - Nu sker der forhåbentlig noget ! Vi ser tiden an 
indtil april bestyrelsesmødet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Første fællesmøde for kommunens landsbylaug og -råd afholdes 
torsdag 28.marts 2019. Palle, Karin og Mariann deltager. 
Hvis man er interesseret i at sanke brænde, skal man henvende 
sig direkte til skovfogeden. 
Mht til badesø er der det forbehold, at området, efter endt 
grusgravning, skal reetableres. Landsbyrådet støtter op om 
projektet, hvis det bliver aktuelt. 
Oprydning nåede vi ikke at tale om. 
Vi enedes om, at GLR gerne vil være medlem af Frivilligcenter 
Roskilde. Udgiften er 200kr om året. Først skal vi dog optages i 
Roskilde Kommunes Sociale Vejviser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin 

6) Generalforsamlingen 26/3 kl. 18:30 
Dagsorden udsendt pr. mail d. 4. marts til medlemmer m. email 
Desuden er dagsorden opslået på INFO-søjle og v/vores kontor. 
Indhold af indlæg fra Esben er afstemt med ham/Palle - og sat til 
30 min + spørgsmål ca. 15 min. 
Palle, Erik og Karin aftaler det praktiske m/mad efter 
nærværende møde. 
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer bør møde op. 
Palle skriver bestyrelsens beretning - men vil MEGET gerne have 
indspark fra de enkelte tovholdere snarest!  Karin holder selv et 
separat indlæg om Madfællesskabet. 
Palle laver en FOTO-serie - som kan køre på lærredet før og 
efter dagsordenen - og eks. under maden bagefter. 
 
Referat: 
Ca 40 er pt. Tilmeldt generalforsamlingen. 
Leif Max Hansen vil være ordstyrer. 
Bestyrelsesmedlemmer mødes 17:30 i forsamlingshuset. 
Lene har flere emner til foredrag på biblioteket, men er også 
interesseret i in-put fra medlemmerne.   
Palle efterspurgte en liste over emnerne ved allerede afholdte 
biblioteks-arrangementer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene 

7) Affaldsindsamling søndag d. 31. marts 
Katja & Peter Rørbye har for 4 år i træk tilbudt at står for det 
praktiske med at koordinere denne dag. De laver ruter - og kører 
det indsamlede affald væk. 
Landsbyrådet plejer at stå for en lille forfriskning efter 
indsamlingen - skal vi tilbyde andet i år? 
Jeg vil gerne opfordre ALLE fra bestyrelsen til at deltage på 
dagen - og brede budskabet ud i jeres vennekredse! 

 



	

	

Palle laver PR på FB og INFO-stander! 
 
Referat: 
Palle har udarbejdet ekstra PR for indsamling af affald. 
Mødetid er kl. 10 på kontoret. Medbring evt. egen gribetang. 
Karin køber nogle flere tænger. 
Kl 12 forventes arrangementet at være afsluttet.  
 

8) Nyt LOGO til Landsbyrådet!  (Herunder ny hjemmeside) 
Mariann har udsendt brev-skabeloner mv. 
Hvem vil påtage sig at kigge på hjemmeside-muligheder? 
 
Referat: 
Logo, brevpapir er taget i anvendelse.  
Karin prøver at opsøge frivillige via frivilligcentret. 
Feks. AAOL’s hjemmeside - kan vi med fordel kopiere den ? 
Hjemmesiden skal være overskuelig. Vi bør evt. skrive en 
kravspecifikation.   
 

 

9) Forretningsorden og kommissorier 
Kun BYFEST-gruppen mangler et "skriv" 
 
Referat: 
Ingen yderligere kommentarer. 
 

 

10) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
430 har nu betalt for 2018 
Regnskabet er godkendt og underskrevet  
Kopimaskine fra AOF: 
Der vil ligge en fællesnøgle til Gl.Skole på vores kontor 
Ved kopiering skriver man i LOGBOG, hvor mange kopier, der er taget. 
Palle udarbejder et NOTAT om brug af kopimaskinen 
 
Støtte til hjertestartere i Gundsømagle: 
Jarl har skrevet et notat (Se vedlagte) herom - og beder også 
Landsbyrådet om støtte. 
Hvor meget skal vi donere i støtte? 
Se også "skriv" (vedlagt) fra Karin om hjerteløbere. 
 
Referat: 
Der er penge på kontoen. Tilskud til byfest, jazz og scaterbane er 
modtaget. 
Kontingent vil blive opkrævet efter generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

AOF kopimaskine ikke betalt endnu. Der er oprettet en logbog til 
brugen heraf. Notér heri hvad og hvor mange kopier, der tages. 
Udgifterne deles AOF og GLR om. 
Hvis det er til privat brug er prisen 1kr pr. stk. 
 
Hjertestarter: 
I byen findes der hjertestarter flg. steder: 
Håndværkervænget 6 
Gulddysse Kulturgård 
SCR Skolen (i åbningstiden) 
G77 klubhus 
Idrætsforeningen Pavillon 
Bycenteret 
GLR giver et engangsstøtte 5000kr til vedligeholdelse af de tre sidst 
nævnte. 
GLR vil gerne vide mere om serviceaftaler. G77 (Birthe) og GLR (Karin) 
finder ud af, hvordan man bliver hjerteløber 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erik 
Karin, Birthe 
 

11) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed  v/Asger   
Status fra sidste møde i marts. 
Der har igen været fartkontrol i byen- denne gang på Piledyssen, efter 
sigende bestilt af Christian Lyng. 
Pæn omtale i DAGBLADET af Landsbyrådets opsætning af BUSTIDER på 
byens 14 busstoppesteder. 
 
Referat: 
Der har været flere fartkontroller i byen.  
Fra flere borgere i byen er der ros til Palle for opsatte køreplaner på 
byens busstoppesteder. 
Måske, engang i fremtiden, kommer busplaner til at ligge i busserne. 
Frederikssundmotorvejen forventes påbegyndt 2022. Hvad den vil betyde 
trafikalt for Gundsømagle er uvist. Vi kan til den tid anmode om 
trafiktællinger. Særlig øget trafik er ikke ønskelig.  
Asger, hvad skal med til generalforsamling ? 
 
BYFEST   v/Flemming   
Der var byfestmøde d. 12. marts - Kort referat herfra. 
Der satses nu også på at inddrage fredagen til underholdning og BANKO. 
Billetsalg til lørdagens aften-galla fest startes søndag d. 5. maj kl. 11:00 
fra vores kontor! 
 
Referat: 
Der undersøges stadig for underholdningsemner. 
Der henvises i øvrigt til arbejdsgruppen “Byfest gruppen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asger 



	

	

Jf. Gundsømagle nyhedsbrev 02/2019 , så starter billetsalg til byfest 
5.maj. Heri efterspørges kandidater til at blive årets borger i 
Gundsømagle. 
Der mangler stadig frivillige, især til oprydninger.  
Diverse foreninger, feks. Jagtforeningen, kan leje en bod udelukkende 
med det formål, at lave PR for den pågældende forening. 
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
Pinsejazz::  Norbert Susemihl Joyful Gumbo  (Kontrakt er underskrevet) 
Sensommerjazz: Jazz Steps Band (Kontrakt er underskrevet)) 
 
Referat: 
Kontrakter er underskrevet. Frivillige skal skaffes. 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
Evt. børneforestilling i Bycenteret til august. GTM arrangerer. 
 
Referat: 
Jytte fra GTM kommer 1.aug 2019 kl 14i centeret med børneteater. 
Forestillingen hedder “Fabiola og hunden”. 
Der er forårsmarked i centeret 13,april 2019 kl 10-14. 16 broderer solgt. 
Birthe køber flere forklæder med vores nye logo. Så har vi 20 stk i alt. 
Forklæder anvendes ved byfest, fællesspisning mv. 
 
Natur- og stier  v/Steen 
Planer om "stormøde" med interesserede foreninger omkring brug af 
vores omkringliggende dejlige natur. 
 
Referat: 
Diverse klubber inviteres. Steen har forfattet invitationen.  
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
Skaterprojektet - der er nu indkommet et forslag fra firmaet "Elverdal" 
(Se vedlagte) 
 
Referat: 
Materialebeskrivelsen kommer snarest til Birthe. 
Margretheskolen vil gerne deltage i projektet. 
Fjordskolen vil donere 5000kr 
Vil GLR donere et bænkesæt ? 
Vi havde en snak om forsikringsansvaret, vedligeholdelse og ejerskab. 
Roskilde kommune må være behjælpelige med, at besvare disse 
spørgsmål. 
Vej og park står sandsynligvis for vedligeholdelsen.  
G77 vil sandsynligvis gerne oprette en scaterafdeling. 
Der er ca. 8 ugers leveringstid af scaterudstyret fra afgivelse af ordre. 
For detail i formation kontaktes styregruppen UNGE ved Birthe 



	

	

 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Dorthe Aggebo har ophængt smuk kunst. Det kører indtil september, evt. 
med lidt løbende udskiftninger fra samme kunstner. 
 
Referat: 
Intet yderligere at tilføje. 
 
Fællespisning   v/Karin 
Næste fællesspisning er sat til 3. april. Kokke og hjælpere er på plads. 
Salget er gået i gang - via opslag og INFO. 
 
Referat: 
Pt. er der tilmeldt 23 +6 børn. Det er langt fra målsætning om ca 100 
deltagere. Skal vi evt foretage en forbrugerundersøgelse på fb ?  
Ide om grill aften ved spejderhytte arbejdes der videre med. Hertil er ok 
fra spejderne. 
 
PR-gruppe     v/Palle   
Nyhedsbrev tænkes udarbejdet i UGE 12 - med henblik på større OBS 
omkring generalforsamlingen og vores igangværende sager. 
BYENS KALENDER bliver ligeledes ajourført og udgivet i UGE 12. 
 
Referat: 
Nyhedsbrev er udsendt. Nemt og overskueligt. Vi enedes om, at det ikke 
helt kunne erstatte Gundsømagle Landsbynyt.  
Nyt blad udkommer MÅSKE i maj. 
Hvem kan sætte flagallé op ? Er der nogle unge mennesker, der vil tjene 
lommepenge ? Erik, hvad er udgiften/indtægten ? 

 
12) Næste møde 

Torsdag d. 11. april kl. 18:30 
Konstituerende møde efter generalforsamlingen 
 

 

	


