
 
 

Referat af kulturudvalgsmødet, den 5. september 2009 
 

Til stede: Werner – Morten– Palle – AnneMarie - Dina 
 

1. Hvem skal være primus motor hos kulturudvalget? AnneMarie Rydder bliver personen, der 
indkalder og koordinerer aktiviteterne i kulturudvalget. En slags kulturudvalgsformand, som også 
står for dagsordenen til næste møde.  

 
2. Dina blev valgt som referent. 

 
3. Æresborger. Hvem skulle vælges som æresborger i Gundsømagle og hvorfor skulle 

Gundsømagle Landsbyråd ikke stå for det? Æresborger: en person, som har ydet en stor indsats i 
landsbyen kulturelt, socialt eller andet. Kulturudvalget foreslår følgende: ”at vi spørger 
lokalbefolkningen, hvem de ville indstille til æresborgerprisen og at vi offentliggører hvem, 
som vandt, til medlemsfesten i februar.” Følgende navne blev nævnt, Else Olsen, Karsten 
Mundvad og Marie Egskov. Else Olsen og hendes mand var meget aktive indenfor det kulturelle, 
Karsten Munkvad var også kulturelt aktiv samt medarbejder for Egnsmuseet og 
Marie Egskov var stifter af G77. Werner tager kontakt til Karsten Munkvad for 
diverse oplysninger omkring Gundsømagle m.m. 

 
4. Medlemsfest til februar. Kulturudvalget foreslår, ”at vi afholder en fest fredag, den 5. februar 

2010 med Lars, Harmonikaspilleren, i Gundsømagle forsamlingshus med mad til kr. 100,00 
meget lig Hanebjælkens arrangementer” Werner forslog forloren hare. Morten 
og Palle skal tage kontakt til Holger Skovhaug omkring specialpris ved leje af 
forsamlingshuset – herunder også generalforsamlingen. Dina skal tage kontakt til 
Jette fra forsamlingshuset, om det er ledigt de 2 forslåede dage. 

 
5. Generalforsamling foreslås afholdt onsdag, den 17. marts 2010 kl. 19:30. 

 
6. Byfest. Flere ting blev bragt på banen, tivoli, bandet Get back fra lokalområdet, Tinsoldaterne til 

orkestermarch gennem byen, kræmmermarked. revy forestilling, hvor Werner tidligere allerede 
har været tekstforfatter til. Gundsøs største talent? Vi kan dog ikke gøre dette alene, så flere skal 
kontaktes. Vi foreslår, ”at byfesten sættes til at blive afholdt lørdag, den 3. 
juli 2010” og at følgende bliver kontaktet med henblik på bredt samarbejde, G77 
(AnneMarie), Hanebjælken (Werner), Gulddyssegården og 
grundejerforeningerne (Dina). 

 
7. Mere gang i præsten Birgitte Andi Iversen. Vi vil gerne have et kirkebesøg med fortællinger om, 

hvor gammel kirken er og hvad nationalmuseet fandt frem til under deres opdagelse for nogle år 
siden (kalkmalerierne m.m.) AnneMarie tager kontakt til Birgitte omkring et 
kommende arrangement. Landsbyrådet kunne bidrage med kaffe og kage 
efterfølgende i konfirmand-huset.  

 
8. Årsrutiner fastlægges. Hvad skal vi afholde af arrangementer fast? Udvalget foreslår, ”at der 

årligt afholdes et rulleskøjteløb, 2 x loppemarkeder, Gundsømarchen (fra foråret 2011) samt 
mindst 2 naturarrangementer. 

 

Werner 

Morten, Palle 
og Dina. 

Werner, 
AnneMarie og 

Dina. 

AnneMarie 

HUSK OPGAVE: 



9. Dannelse af sangkor. Skal vi danne et decideret sangkor i Gundsømagle? Sonuskoret samt et 
andet kor og kirkekoret kunne levere et par øvede kræfter. ”Emnet tages op til 
bestyrelsesmødet, den 22. september.”  

 
10. Dannelse af sommerferieture for børn – tidligere lå disse ture under ungdomskonsulenten i 

Gundsø Kommune. Skal vi begynde at stå for disse arrangementer? ”Emnet tages op til 
bestyrelsesmødet, den 22. september.” 

 
11. Skal vi danne en erhvervsforening? Er der nok i Gundsømagle til at gøre det? Hvis 

virksomhederne tilmeldte sig, er der jo belæg for det. Er det noget, at vi skal bruge kræfter på? 
”Emnet tages op til bestyrelsesmødet, den 22. september.” 

 
12. Besøg på veteranmuseet. Werner tager kontakt til Ebbe Carmel. (Ligger i 

Gundsømagle erhvervsområde for dem, som ikke har mangeårige rødder i 
byen…) 

 
13. Datoer, som skal godkendes på bestyrelsesmøde, for arrangementerne: 

a. Søn 29. november 2009 Medlemsblad udgives. Deadline 20/10 for indlæg. 
b. Søn 29. november 2009 Juleloppemarked Rosentorvet 
c. Fre 5. februar 2010 Medlemsfest i forsamlingshuset (DONE) 
d. Ons 17. marts 2010 Generalforsamling i forsamlingshuset (DONE) 
e. Søn 30. maj 2010 Se/hør nattergalene (Werner kontakter én) 
f. Lør, 5. juni 2010 Medlemsblad udgives. Deadline 20/4 for indlæg. 
g. Søn 20. juni 2010 Rulleskøjteløb 
h. Lør 3. juli 2010 Byfest 
i. Søn 12. september 2010 Besøg i fugletårnet 
j. Søn 28. november Medlemsblad udgives. Deadline 20/10 for indlæg 
k. Søn 28. november Juleloppemarked Rosentorvet 

 
Werner gjorde os opmærksom på, at der var deadline i Roskilde kommune d. 15/9 2009 for indsendelse af 
ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. 
 
Dina vil lave et oplæg i samarbejde med Palle omkring budget for 2010 og indsende denne 
til Vibeke Heide. 
 
AnneMarie vil tage kontakt til Jørgen Bager og få mere information omkring 
Gundsømarchen, så vi ved, hvad vi har med at gøre i 2011. 
 

Dato for nyt møde aftales på bestyrelsesmødet, den 22. september 2009. 
 
 
 
 
 
 

Werner 

Werner 

Dina/Palle 

AnneMarie 


