
	

	

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 18:30 - max. 21:05 
 

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

 
Dagsorden og referat: 

Emne: Opfølg/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer       
2) Valg af referent        
     Mariann 

 

3) Kan dagsordenen godkendes      
     Dagsorden kan godkendes. 
     Der er kun 4 fremmødte og derfor er bestyrelsen ikke  
     Beslutningsdygtig. 
     Der blev derfor udelukkende talt om den forestående 
     generalforsamlingen. 
     Nærværende dagsorden for 25. februar 2020 repeteres ved næste 
     Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2020. 

 

4) Opfølgning fra sidste referat        
5) Orientering fra formanden 

 
Fællesmødet for ALLE bestyrelsesmedlemmer i landsbylaug og råd i 
Roskilde blev afholdt d. 3. februar 2020. Referat er udsendt! 
Møderækken fortsætter og vi presser på omkring et Fællesmøde i 
Roskilde Kommunes regi. 
 
Roskilde Kommune har besluttet at afholde Borgermøde om Sømmes 
Vænge torsdag d. 27. februar kl. 19 i festsalen på Margretheskolen.  
Palle laver PR om det på FB og hænger en PLAKAT om på INFO-
standeren. Sagen er også nævnt i vores BLAD. 
 
Møde i AOF Gundsø d. 25/2. Vores lokale AOF består også fremover. 
Repræsentantskabsmøde afholdes mandag d. 20. april. 
 
Der blev holdt evaluering omkring ”Den Gamle Juletræsfest” d. 27. 
januar! 
 
Husk Dilettant-forestilling i starten af Marts!!  Der er stadig få billetter! 
 
Vores evige udfordring: Torsdagsvagterne! 
 

 
 
 
 
 



	

	

Aftale om "julefrokost"/"Årskomsammen" !.....udsat! Vi er jo kun 4 
fremmødte. 
 

6) Roskilde Kommunes nye kommuneplan 
Planen er sendt i høring! Fristen for høringssvar er nu forlænget til 1. 
marts 2020! 
Der er indsendt høringssvar til Kommuneplanen omkring: 

• Cykelsti mod S-togsnettet 
• Stier generelt (omkring Gundsømagle sø mv) 

 
Er der andre ting, Landsbyrådet bør nævne? 
    (Karin: Offentlige transportmuligheder ) 
 
Referat: 
Der er stadig mulighed for kommentering. Deadline Line 1. marts. 
 

 
 
 
 
 
 
Alle! 

7) Helhedsplan og byforskønnelse  v/Palle 
Møde i gruppen blev afholdt: 23. januar  
Næste møde afholdes torsdag d. 5. marts kl. 18 
I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 
Der er lavet et brev til Roskilde Kommune omkring vores tanker og 
ideer – og med anmodning om et møde med dem. 
Palle har en artikel om projektet i vores blad. 
 

 
 
 
 

8) Filmprojekt med AD-MEDIA 
Birthe og Palle er kommet med forslag til optagesteder. 
I alt 36 sponsorer har ydet bidrag til filmen. 
Palle havde 18-2-2020 et telefon møde med Cathrine Luxhøj, ISO-film 
om forberedelserne m.v. 
Forventet optagedato: Torsdag d. 26. marts 2020 – 6 timer. 
Der arbejdes videre og sættes rækkefølge og tider på de enkelte 
optage-steder, ligesom der aftales nærmere med de steder og 
personer, der bliver involveret. 
 

 

9) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi og medlemmer 
428 har dd. betalt kontingent for 2019 :-) 
Tilskud til BYFEST er tilbagebetalt til RK – med henblik på udbetaling til 
den nye Gundsømagle Kulturforening. 
Regnskab 2019 og Budget 2020 gennemgåes! 
OBS: Har tovholdere ønsker til Budget 2020 bør de fremlægges nu! 
 

 
 
 
 
 
Alle 
tovholdere! 
 

10) Årets generalforsamling torsdag d. 19.marts  
Indkaldelse skal opslås på INFO-stander og udsendes pr. mail senest 
torsdag d. 27. februar (3 uger inden). Herefter kan medlemmer 
kommer med forslag frem til 5. marts. 

 
 
 



	

	

 
Det skal aftales, hvem der står for det praktiske på dagen! 
Og hvem der er på valg. 
Har bestyrelsen forslag, som skal bringes frem? 
Har vi specielle emner til dagsordenen 
 
 
 

 
 
 
Alle 

11) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 
Eller mere konkret: Messe for nye og gamle gundsømaglere 
Projektet har ligget lidt stille. Hvordan får vi pustet liv i det igen!? 
 

 
Palle, Henrik 

12) Kort status fra undergrupperne 
Trafik- og trafiksikkerhed     v/Mariann 
 
BYFEST      v/Birthe og Henrik 
Kort orientering om den nye forenings fremdrift. 
 
Jazz-udvalg    v/Erik og Palle 
Ølhaner og Pølseanlæg er bestilt hos Tom DAPI  
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Birthe 
 
Natur- og stier  v/Steen og Palle 
Kaare T. Kristensen er fremkommet med korrigerende sti-forslag omkring 
Gundsømagle Sø. Forslagene indgår i høringssvar til Kommuneplanen. 
Den 29. januar havde Palle et møde med Morten Gjerskov og Danniel 
Prehn på ”Åstedet” dvs. Blæsenborgvej mod Stenløse, for at fortælle om 
muligheden for en billig cykelsti denne vej til S-togsnettet. 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
 
Fællesspisning   v/Karin 
Næste fællesspisning er 4. marts! 
 
PR-gruppe     v/Palle   
BLAD nr. 18!  
Bladet er pt. i trykken! 
Leveres FØR end oprindeligt aftalt: Onsdag d. 19. februar!! 
Bør omdeles senest i weekenden 22.-23. februar. 
Bladet indeholder 20 små artikler om stort og småt i byen! 
 
Vistaprint: Vi har lidt over kr. 3000,- til gode! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

11) Næste møder 
Onsdag	d.	11.	marts 2020 kl. 18:30-21:05 
 
Afbud fra Mariann 
 

ALLE! 

12) Eventuelt 
 
 

 

	


