
 
 

Referat af kulturudvalgsmødet, den 9. november 2009 
 

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

1. Ordstyrer - alle 
 

2. Dina blev valgt som referent. 
 

3. Godkendelse af sidste referat OK 
Danseforestillingen er på skinner. Der kommer 50 børn og 17 voksne. Werner og Georg står for 
arrangementet – Palle deltager muligvis også. 

 
4. Gundsømarchen. Vi havde besøg af Marie Egskov, som fortalte os om Gundsømarchen, som på 

sit højeste havde 800-900 deltagere. Selve organisationen var opdelt i sekretariat, Civilforsvaret, 
Hjemmeværnet, lokale kræfter med ruteplanlægning og til mad/drikke. Man skulle endelig huske 
at kun give et vis antal drikkesedler til frivillige, ellers kunne det gå lidt galt. Først skulle der søges 
tilladelser samt finde en dato via Dansk Gangforbund (el. Dansk Atletik) Dernæst skulle ruterne 
planlægges, polititilladelser skulle søges, arrangementet planlægges, hjemmeværn og civilforsvar 
kontaktes og bookes. I sin tid var der 4 ruter, en handicaprute, en 13 km, 25 
km og 2 x 40 km. Der var cirka 60 mennesker involverede til at arrangere 
Gundsømarchen. Pengene kom fra annoncer, tilskud og også fra Dansk 
Gangforbund. AnneMarie kigger på hjemmesider m.m. 

 
5. Medlemsfesten. Six foot Stompers kommer – koster kr. 7.000,00. Vi regner pt. ikke med et 

overskud – kommer helt an på tilmeldingen. Ægtefæller må komme med for kr. 150,00. 
Medlemmer kr. 100,00. De kr. 150,00 indebærer også automatisk medlemskab indtil næste 
generalforsamling. Vi skal have jazz underholdning, Morten skal byde velkommen. Vi låner 
Hanebjælkens sanghæfter. Maden er forloren hare, og Jette fra 
forsamlingshuset har givet grønt lys for at komme om torsdagen. Vi skal dog 
tage hensyn til dilletant-øvelserne. Vi har fået spiritusbevilling. Invitationerne til 
medlemmerne skal ud sammen med bladet. 

  
6. Bladet ruller fremad, det har været lidt svært med annoncørerne – ikke antallet – men 

fremstillingen af annoncer, det skal nok ændres til juni. Ellers kommer bladet nok til at give et 
underskud på cirka kr. 1.500,00-2.000,00. 

 
7. Præsten kunne ikke de forslåede datoer, så AnneMarie ringede til Anne 

Bjergvang under mødet, og planen er, at det bliver d. 24/1 kl. 14:00. 
 

8. Juleloppemarked – flere skal endelig melde sig til hjælp under selve 
arrangementet. Ellers Dina, Palle, Doris, AnneMarie, evt. Kaj og Morten. 
AOF afholder også juletræsfest, så vi skal passe på de datoer i fremtiden. 
Men ellers OK. 

 
9. Ebbe Carmel sagde OK til Werner omkring udstilling af veteranbiler, måske 

kunne de også til BYFESTEN? Datoforslag: 28/2 2010. Werner kontakter 
ham. 

 

HUSK OPGAVE: 

Werner/Dina 

AnneMarie 

AnneMarie 

AnneMarie, Dina 
og Palle 

Werner 



10. Fredagen kommer med. Werner har kontaktet GAS – Gundsø Amatør 
Scene – og går straks i gang med at skrive nogle revyindlæg. 
Forsamlingshuset skal bookes fredag. Dina skal kontakte forsamlingshuset. GAS kommer også 
selv med noget materiale.Samtidigt har AnneMarie snakket med Hjemmeværnet omkring musik – 
og de har måske nok tid, men skal have en stand tilstede i byen til gengæld. Det arrangerer Dina 
mht. loppemarkedet, som også er der på det tidspunkt. Hjemmeværnet skal også bookes både 
lørdag og søndag – både til gardermusik og til rulleskøjteløbet om søndagen. Et band skal findes 
til lørdag aften (Dina) og Morten vil tage kontakt til brandvæsenet omkring telt, borde og stole. 
Kommunen skal også kontaktes mht. scene. AOF, Hanebjælken m.fl. må godt have boder. 
Ølstand, JGI gymnastik, hoppeborg – Helle – tager AnneMarie fat i. Rideskolerne tager Dina fat i. 
Fodboldkamp om lørdagen? G77 mod Landsbyrådet? Dina tager også fat i pizzeriaet med henblik 
på Karaoke hos dem lørdag aften…   

 
 
Dagsorden til næste møde 
 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af referat 
3. Opfølgning medlemsfesten 
4. Opfølgning Præstearrangement 
5. Opfølgning veteranbilsmuseet 
6. Byfesten 

a. Hjemmeværnet – AnneMarie (Kaj) 
b. GAS revy 
c. Fodboldkamp 
d. Hoppepude/boder 
e. Rulleskøjteløb 
f. Band lørdag aften/Roskilde kommune (scene) 
g. Brandvæsen 
h. Ridning 
i. Hvem er tovholder? 
j. Frivillige. 

7. Eventuelt 
 
 
 
 

ALLE 


