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                Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

                Dato: 19.11.2020       Tid: Kl.   18.30 – 21.00  
 

Palle Gram Jørgensen   M 

Palle.gram.joergensen@gmail.com  

Mob.: 2681 1621                                 

Karin Linde Pedersen    M 

Linde.pedersen@gmail.com  

Mob.: 4013 5951                    

Erik Wendel Nielsen    M 

erikwendelnielsen@gmail.com  

Mob.: 4015 1431                         

Birthe Black    M 

bb@birtheblack.dk  

Mob.: 4028 8828                                 

Steen Andersen    M 

Skovly130@gmail.com  

Mob.: 4031 3795                      

Lene Barfod     M 

lenebarfod@mail.dk  

Mob.: 2645 6193                         

John Kruse Andersen     A 

krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744                                 

Anne-Louise Bjerregaard A 

Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100                                     

Leif Thornberg    A 

leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413                                          

Karen Fonseca    A 

karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612                                 

  

         Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden med referat:                                                                                         

Opfølg./ansvarlig:                                                                                           

1) Valg af ordstyrer      Erik 

2) Valg af referent        Birthe 

3) Kan dagsordenen godkendes       Ja 

4) Opfølgning fra sidste referat       Ok 

5) Orientering fra formanden 

Corona-situationen og dens indflydelse …  

 

2 superseje Sofie’er samlede ind til Forsamlingshuset 

De tjente lidt penge og skaffede nogle nye medlemmer til 

Forsamlinghuset 😊  

 

Frisbee bane laves i Gundsølille og ikke i Gulddysseskoven. 

Der var ingen stor opbakning i Gundsømagle 

 

Årets kultur kommune (Con Amore prisen) udnævnes d. 22. 

november kl. 13:30 – Roskilde er med i opløbet som én af de 3 

nominerede.  

(Palle har tilmeldt sig et zoom-møde, hvor vinderen afsløres) 

  

Børnehuset v/Brugsen står tomt! Hvad ønsker vi i Landsbyrådet og 

vores lokale politikere? 

Morten Gjerskov: Nedrivning og opførsel af 4 – 6 ældreboliger 

Marianne Kjærulff: Lad det stå til dr bliver brug for en børnehave 

igen. 

 

Huset på Elvej 2 

Palle har talt med Katinka fra Roskilde Kommune. Et holdingfirma har 

købt huset til delvis nedrivning og nyopførelsel. Læs artikel i 

Landsbynyt 

 

 

 

Sømmes Vænge, status – Forventes færdigt i 2022 

Se her: https://bosj.dk/nye-boliger/soemmes-vaenge-i-

gundsoemagle/ 

Palle 
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Side 2 

 

6) Øvrige orienteringsemner v/bestyrelsesmedlemmerne 

         Er der andre indspark fra bestyrelsesmedlemmerne? 

Birthe påtager sig at julepynte vores facade ud mod centret. 

 

7) Valg af Årets Borger 

Fristen for stemmeafgivning sluttede d. 15.11.2020 

Hvad blev resultatet? 

Stemmerne skal tjekkes op imod om medlemmerne har betalt. 

Hvor, hvornår og hvordan skal overrækkelse af pris ske? 

Udvalg til evt. ændring af reglerne blev nedsat på sidste møde. 

(Palle, Anne-Louise og Birthe) 

Palle og Karin har gennemgået nomineringerne. Georg vandt. Karin 

sørger for kurv og traktement. Dato bliver meldt ud efter aftale med 

Georg og Ragna. 

 

 

 

 

 

 

8) Økonomi og medlemmer v/Erik 

Status på økonomi og medlemmer 

Vi har kr. 74.000 hvoraf kr. 28.000 fra Roskilde Kommune er 

øremærket til Jazz. Det er kr. 12.000 mindre end sidste år. En 

bladudgivelse koster Landsbyrådet ca. kr. 8.000. 

Ca. 100 personer har endnu ikke betalt kontingent for 2020. 

 

 

 

9) Ad Hoc gruppen omkring Byforskønnelse v/Palle 

I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 

Gundsøparken. Formand Gert Salbæk er kontaktet af RK. Han har 

sagt OK til plantningen, men vil gerne have at vi omtaler 

Gundsøparken ifm. PR-omtale af projektet. 

Mette Jessen foreslår Paradis-æbletræer (Evereste) i stedet for 

kirsebær. 

RK har masser af løg og vil gene lave flere bede. 

RK vil gerne stå for både pantning og nedsætning af løg. 

Vi aflyser derfor borger-event, men ad hoc gruppen bør kigge over, 

når træer og løg sættes, så vi kan tage et par fotos til bladet. 

Blandede løg er lagt. Skulle gerne give blomster i hele foråret og 

forsommeren. En vandledning på arealet gav anledning til problemer 

om plantning af træerne. Det er løst. Der bliver plantet 

Paradisæbletræer. 

 

 

 

 

 

10)  Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 

Grundejerforeningens HOLMEHØJ’a generalforsamling d. 11. 

november blev corona-aflyst         

Vi afventer. 

 

11) Etablering af arbejdsgrupper 

 

På sidste møde blev disse grupper sammensat: 

Vores kontor (printer, rengøring, opfyldning mv.) Birthe laver oplæg! 

PR/Blad (Karen, Palle, Birthe) John 

Jazz (Erik, Palle) Steen 

Events:  

    Markedsdage (Birthe), Dragedag (Erik, Palle) 

    Juletræ (Erik, Anne-Louise), Brætspil (Karin) 

    Bibliotek/foredrag (Lene) 

    Kunst (Birthe) 

Fællesspisning (Lene, Karin) John, Morten G., Christina Andersen, 
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Mariann 

Trafik (Lene) 

Byforskønnelse (Lene, Birthe, Karin, Palle) 

Natur/stier (Anne-Louise, Karen) Steen 

Rekruttering og netværk (Lene, Palle, Erik, Anne-Louise) 

 

Dem der ikke var med på sidste møde bedes tilmelde sig ønskede 

grupper. 

De enkelte grupper skal snarest finde sig en tovholder og gerne komme 

med udmeldinger om mål og intentioner. 

Ønske om at Byforskønnelse og Natur og stier slås sammen. Vi ser tiden 

an til januar- 

 

12) Næste nummer af ”Gundsømagle Landsby Nyt” 

Palle, Birthe og Hans Bredahl har afholdt redaktionsmøde d. 3-11! 

Vi skal aflevere bladet til TRYKNING d. 3. december, og får det leveret 

senest torsdag d. 10. december 

Arbejdet skrider planmæssigt frem. 

Der er 20 små artikler om byen – og pt. er der tegnet annoncer for    

17.100 kr. men flere er undervejs. 

      Annoncer for kr. 19.700 og flere er på vej! 

     John står for omdelingen, gerne sammen med et par unge drenge/piger 

 

13) Eventuelt 

Vi ser, om næste års byfest bliver til noget. Birthe forsøger at få en 

dato fra Gundsømagle Kulturforening. Derefter tager vi stilling til, 

hvem der skal stå for kåringen af næste års borger. 

 

 

 

12) Næste møde: Mandag den 7. december 2020 kl. 18.30 

       Erik sørger for forplejning 

 

ALLE! 

 


