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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Mandag d. 24. august 2020 kl. 18:30 - max. 21:05 
 

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

 
Dagsorden og referat: 

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig	

1) Valg af ordstyrer      
Erik 

 

2) Valg af referent        
Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes       
OK 

 

4) Opfølgning fra sidste referat       
OK (se pkt. 11 og pkt. 13) 

 

5) Orientering fra formanden 
7 personer har meldt sig som flagopsættere. Palle/Erik laver aftale med 
dem omkring konfirmationerne. Evt. via kort orienteringsmøde 24. 
august kl. 16:30. Konfirmationer i Gundsømagle er sat til 29. august og 
5. september.  
 
Byggeri omkring Sømmes Vænge! Karin og Palle skriver til Roskilde 
Boligselskab omkring evt. fortrinsret for gundsømaglere. 
 
Container på ”Byfestpladsen”. Erik og Palle har gennemgået indhold af 
container!  Grill, 4 stole, parasolfod – flyttes til vores kælderrum. 
Resten vedrører BYFEST! Skal vi overdrage begge telte fra 2018 samt 
Containeren til BYFEST-foreningen – og hvis JA, til hvilken pris?! 
En del grej og udstyr fra kælderrummet kan sikkert også bruges af 
BYFEST-foreningen. 
 
Årets borger i Gundsømagle 2020! Byfesten blev aflyst! Hvad med 
kåringen af årets borger? Og fremtidens kåringer …. 
 
Palle har skrevet og indsendt en indstilling til AKKS (Amatørernes Kunst 
og Kultur Samråd) – hvor Roskilde Kommune indstilles til årets 
Kulturkommune Con Amore. Hvis vi vinder (kr. 8000,-) deles pengene 
mellem Landsbyrådet og Hanebjælken. Afgøres senest 22. november 
2020! 
 
Plakatsøjlen ved Forsamlingshuset. Orientering. 
 
Stort MTB-løb i Gulddysseskoven 12.- 13. september! Med op til 90 
deltagende cykelryttere og måske 300 tilskuere!! Palle har været i 
dialog med de lokale MTB-folk! 
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Vores festlige sammenkomst for bestyrelsen med ledsagere er sat til 
fredag d. 18. september! Alle opfordres til at deltage. 
 
Forsamlingshuset afholder deres generalforsamling onsdag d. 16. 
september. Alle med medlemsbevis opfordres til at deltage, da der er 
forslag om store forandringer i foreningen bag Forsamlingshuset. 
 
Blafferstoppesteder i Gundsømagle!  Palle har meddelt Roskilde 
Kommune, at vi interesseret i at følge projektet  
Se mere her: http://www.blaffernationen.dk/blafferstoppesteder/	 
 
Roskilde Kommune har meddelt at FRIVILLIG FREDAG (25. september) 
i år desværre er corona-aflyst. 
 
Landsdækkende AFFALDS-indsamling er sat til lørdag den 19. 
september.  Hvordan bør vi deltage?? 
 
Referat: 
Flagopsættere er fundet og datoerne for opsætning er aftalt. 
Sømmes Vænge: Karin og Palle vil prøve at forfatte en skrivelse til 
BoSj med forspørgsel om prioritering af Gundsømagle-borgere. 
Tidsplan for byggeri vides ikke, Erik kunne oplyse, at Morten Gjerskov 
har kontaktet forvaltningen for tidsplan.  
Byfest-containeren: Palle og Erik har checket indholdet heri. GLR 
beholder grill, parasolfod, 4 stole og telte. Gundsømagle 
kulturforening overtager container med øvrige indhold for et 
symbolsk beløb. 
Årets borger hænger sammen med byfest og ligger i GLR regi. 
GLR anmoder om ca. ½ time ved byfestarrangement for kåring 
af byens borger. 
Roskilde kulturkommune Con Amore: vi afventer 22. november 
2020 
Plakatsøjle: den nye plakatsøjle ved forsamlingshuset vil blive 
fjernet af forsamlingshuset.  
Stort MTB-løb 12.-13.september er aflyst. 
Forsamlingshuset: generalforsamling 16.sept. 2020. Opfordring 
til fremmøde, hvis medlembevis ejes. Hvis forslag vedtages, vil 
forsamlingshuset blive omdannet til en forening med 
medlemskontingent på 200kr. 
Affaldsindsamling: 19.sept. 2020 kl. 10-12. Palle får materialet 
tilsendt fra Peter Rørby, der fraflytter byen. Efter indsamling skal 
affaldet sorteres. Indsamlingen koordineres af John og evt. Karin 
 

6) Årets generalforsamling afholdes nu onsdag d. 2. september  
På valg er Erik, Birthe, Mariann (modtager ikke genvalg) og Karin. 
Henrik Lykke har meddelt, at han pga. arbejdspres ønsker at udtræde 
af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
  

 
Alle	
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Carsten Theede (Blaffernationen holder et kort oplæg INDEN den 
ordinære generalforsamling) 
 
Der serveres IKKE smørrebrød, men blot kaffe, øl, vand og vin! 
 
Der skal tages hensyn til Corona-smitte, være sprit tilgængeligt – og 
dækkes op med corona-afstand. 
 
Filmen om Gundsømagle forventes at kunne få PREMIERE denne aften. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at deltage. 
 
Referat: 
Palle har kontaktet 5-6 potentielle personer, som kunne være 
interesseret i, at indtræde i bestyrelsen. 
Indkøb foretages af Palle og Erik. Vi mødes kl 18 i forsamlingshuset for 
opsætning af diverse 
Husk håndsprit, kaffe, øl, vand, vin. Der serveres intet spiseligt! 
Palle foreviste Gundsømagle filmen. Rigtig fin! 
 

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
435 har dd. betalt kontingent for 2019 :-) 
Nogle få har også allerede nu betalt for 2020! 
Efter generalforsamlingen igangsættes opkrævning for 2020! 
 
Referat: 
Der er penge på kontoen. Opkrævning af kontingent starter efter 
generalforsamlingen. 
Hvis foredrag på biblioteket starter i november, kommer der 
også en lille indtægt herfra.  
 

 
Erik 
 
 
 

8) Ad Hoc gruppen omkring Byforskønnelse  v/Palle 
I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 
Naturstyrelsen har sagt OK for at sætte træer langs Gundsømagle 
Parkvej og Sognevej til SCR. Men de vil ikke betale!! 
Brev herom afsendt til Roskilde Kommune. 
Gruppen bør snarest mødes, og aftale de nærmere tiltag. 
 
Referat: 
Lene har rykket kommunen for svar.  
Palle har også rykket via mail. Lægning af løg og plantning af kirsebær 
haster lidt, kunne være en fin aktivitet i uge 42. 
 

 
	

9) Filmprojekt med AD-MEDIA 
Optagelserne fandt sted d. 4. juni i solskin, og lidt blæsevejr. 
Palle har modtaget det første udkast til filmen i starten af august. 
Der ønskes et par extra scener indlagt samt ny baggrundsmusik. 
Vi forventer snart en ny og måske endelig udgave af filmen!! 
 

 
Palle, Birthe 
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Referat: 
Film er forevist 
 

10) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 
Grundejerforeningens HOLMEHØJ holder bestyrelsesmøde d. 1. 
september (i vores lokale). Her fastsætter de deres generalforsamling, 
hvor Landsbyrådet inviteres med, og fortæller om Gundsømagle og 
vores arbejde.    
Desuden er Palle ved at lave en generel folder om byen (via VistaPrint) 
som kan bruges til nye borgere og generel PR og INFO. 
 
Referat: 
Palle har fået taletid ved Holmehøj generalforsamling.  
Folderen om byen er på stand by. 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer var enige om, at formandens 
nyhedsbreve er rigtig gode! 

 

	
Palle	

11) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed     v/Mariann 
 
Referat: 
Karin har talt antal gennemkørende lastbiler ad Hovedgaden. Lige nu er 
der næsten ingen. Skyldes sandsynligvis status på byggeri ved Smørum. 
Der er opsat trafikskilt ved Hejnstrupvej med “gennemkørsel forbudt for 
lastvogne”. 
 
BYFEST      v/Birthe og Henrik 
Byfest er også udsat til 2021! 
Landsbyrådet bør seføli have en flot informations-stand! 
Afvikling og præsentation af Byens Borger skal aftales med de nye 
BYFEST-folk. 
 
Referat: 
Intet nyt. Alle ansøgninger er gemt og klar til ny omgang i 2021. 
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
Begge 2020 koncerter er aflyst og overført til 2021 
Orientering er sket via nyhedsbrev, hjemmeside og DAGBLADET. 
 
Referat: 
Alt er på plads. Vi håber på et godt år 2021 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
 
Referat: 
Måske  biblioteksforedrag kan starte til november. 
 
Natur- og stier  v/Steen og Palle 
 
Referat: 
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Forslag om stier til Kirkerup og sti til grusgraven er kommet med i 
kommuneplanen. 
Palle har fået opsat borde-bænke sæt på Ørebjerg. 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
 
Referat: 
Når tiden tillader holder Birthe møde med Lone Marker om evt. 
forbedring af skater banen. 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Jytte Willer har hængt patchwork-værker op d. 9. maj 2020! 
 
Referat: 
Ny kunstner udstiller fra uge 41 
 
Fællesspisning   v/Karin 
Der er planlagt fællesspisning til onsdag den 7. oktober 
PR via FB og nyhedsbrev! 
 
Referat: 
Planlagt til 7. okt., men bliver måske aflyst. Der er møde i styregruppen 
3.september, hvor beslutning om evt. aflysning tages. 
Der søges stadig frivillige til diverse opgaver, især kokke.  
 
PR-gruppe     v/Palle   
Nyt NYHEDS-brev udsendt til alle medlemmer 10. august og opsat på 
INFO-tavler i byen. 
Vistaprint: Vi har lidt over kr. 3000,- i tilgodebeløb, frist udsat indtil 11-
6-2021! 
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. 

 
BLAD til efteråret 2020!?! Hvem skriver hvad? 
 
Referat: 
Bladet er et rigtig flot og godt medie for at nå ud til byens borgere!  
Det er dog dyrt og meget arbejdskrævende. En udgave i efteråret kunne 
udelades. 
Formandens nyhedsbreve er rigtig gode! 
Palle kigger på et tidspunkt på en folder om byen.  
Vi havde en snak om præmier til evt. konkurrencer i bladet eller 
nyhedsbrevet. 
 

12) Næste møder 
Tirsdag d. 22. september 2020 18:30 
 

ALLE!	

13) Eventuelt 
Karin: Beslag på lygtepæle til byens flag er placeret korrekt 

 



	

Side	6	

Torsdagsvagter holdes i lige uger kl. 18-19:30.  
Karin tager vagten 3. sept. 

 
	


