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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato:Tirsdag d. 08-02-22       Tid: Kl.   19:00 – 21.15  
 

Palle Gram Jørgensen Palle.gram.joergensen@gmail.com Mobil 2681 1621 M 

Karin Linde Pedersen    Linde.pedersen@gmail.com   Mobil.: 4013 5951                    A 

Erik Wendel Nielsen  erikwendelnielsen@gmail.com  Mob.: 4015 1431                         M 

Birthe Black   bb@birtheblack.dk  Mobil.: 4028 8828                                 M 

Lene Barfod   lenebarfod@mail.dk  Mobil.: 2645 6193                         M 

Marianne Kiærulff, mk@hejnstrupdal.dk  Mobil: 2325 1350 M 

Allan Engelbrecht, aholmbach@gmail.com   Mobil: 2293 2518 A 

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 2055 3180 A 

Andreas Olsen Reinemo   aor@c.dk      Mobil: 2750 9662 A 

Solvejg Sehested ss@solvejg.dk Mobil: 2926 2777 M 

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden  

1) Valg af ordstyrer        Erik 

2) Valg af referent          Birthe 

3) Kan dagsordenen godkendes         OK 

4) Opfølgning fra sidste referat         ---- 

5) Orientering fra formanden  

1. S

Steen er udtrådt af bestyrelsen, da han er flyttet til Jyllinge, men 

han vil stadig være med i Jazz-gruppen og være med til 

Fællesspisning mv. 

 

2. B

Bevaringsgruppen (Grønne områder i bymidten) har næste møde d. 

22. februar 2022 kl. 16:30 på Mødestedet. Palle har orienteret 

gruppen om vores holdning til at G77’s ledelse inddrages i planerne. 

 

3. P

Palle har haft en snak med Skovfoged Jens Nielsen om udtynding i 

skoven, sankekort og evt. plantning af frugttræer. Naturgruppen er 

orienteret. 

 

4. G

Gundsø Smørrebrød v/Oskar er desværre lukket!!! 

 

5. Meget affald ved skoven ØST for byen!  Affald efter stormen – 

Byggeriet ved SCR?  Line Pors Lytzen har gjort opmærksom på 

problemet? 

 

Filmoptagelse i Gundsømagle. Afspærring af Hovedgaden ons. 16. 

feb. kl. 20-24. 

 

  Palle 
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Side 2 

Vejdirektoratet siger OK – til underføring af Holmevej ved evt. kommende 

motorvej.  

 

Ladestandere i Gundsømagle!!  Skal vi gøre mere?? 

Referat: 

1.   Velkommen til Solvejg, som tager bestyrelsespladsen i stedet for Steen. 

2.   Det er især med henblik op Helhedsplanen. 

3.   Naturstyrelsen nedlægger træerne, sankerne skal blot fjerne træstammerne 

fra skoven. Afregning til normal pris for sankekort. 

4.   Lejeren af lokalet agter at åbne igen PÅ ET TIDSPUNKT 😊 

5.   Det er især plastaffald fra ombygningen af Specialskolen. Palle kontakter 

både skolen og byggefirmaet. 

      Filmoptagelse til ”Den som dræber”. Der er styr på trafikken – ingen gener 

for beboere på Kildevej m.fl. 

      Dejligt med vejunderføring 😊 

          Ladestandere: Boligselskaber/private må selv sørge for det. 

 

6) Landsbyrådets opgaveliste 

Listen bliver løbende revideret og vil fremover blive vedlagt dagsordener. 

Hvis bestyrelsesmedlemmer har input til listen, (Både nye punkter og 

meddelelser til løbende sager) bedes de sende det til formanden. 

 

Tidligere fremsendte notat et om arbejdsopgaver for bestyrelsen –revideres 

og gås efter ved et snarligt møde mellem formand, næstformand og 

kasserer. 

Referat: Revideret liste vedlagt referat. Emner benævnt med Åben – kan 

besættes og udføres af interesserede. 

 

Alle 

 

 

 

Palle, Erik 

og Karin 

7) Økonomi v/Erik 

Hvad er status pt.? 

Er ALLE annonce-pengene for Bladet kommet i hus? 

Landsbyrådets har sagt JA til at opbevare de økonomiske midler fra ”Den 

Gamle Juletræsfest” (Lidt over 14.000 kr). 

Palle har udsendt rykkere/Remindere og det har givet et vist positivt 

resultat.  

Referat: 

Erik gennemgik det fine regnskab. 

ALLE kommende udgifter og budgetter for nye aktiviteter skal indberettes til 

Erik SNAREST. 

Anjas og Birthes kommende markeder i Centret lægges ind under GL og dets 

budget. 

Der afsættes kr. 200,- til rengøring af kontoret pr. måned. 

 

 

Erik 

 

8) Årets kommende opgaver 

Helhedsplan for Gundsømagle 

1. B

Birthe og Karin deltager i et projekt om Verdensmål mv. arrangeret af 

Roskilde Bibliotekerne. Næste møde er 9. februar kl. 10 

 

2. K

Klimaakademiet og kommunekaravane 

Kaare, Andreas, Sofie og Palle deltog i INFO-møde herom d. 18/1 kl. 15:00 

på Roskilde Rådhus. Positivt møde.  

 

 

 

 

Birthe 

Karin 

 

  

Kaare 

Andreas 

Sofie 



Side 3 

På mødet blev det besluttet at afholde et ”stormøde” med ca. 50 relevante 

personer fra byen. Mødet er sat til onsdag d. 4. maj (i Forsamlingshuset) 

Roskilde kommune kommer med oplæg, men mødet vil fortrinsvis handle 

om Klima- og miljøspørgsmål – men samtidig være en start på 

Helhedsplanen. 

 

3. T

Tim fra Svogerslev Landsbyråd er inviteret til vores marts-møde, for at øse 

ud af sine erfaringer med Helhedsplan.  

 

4. Næste generalforsamling 

Dato bør fastlægges her på mødet. HUSK jeres kalendere Hidtidige datoer 

er ikke aktuelle mere. 

 

5. Fællesspisninger 

Næste arrangement er tirsdag d. 5.april og forventes gennemført  

 

6. Garage loppemarked 2022 

Datoen er sat til 20.-22.maj og det gode sommervejr er bestilt! 

 

7. Skal vi have et Forårsmarked i Bycenteret? 

Referat: 

1. Referat næste gang. 

2. Klimaakademiet betaler. Marianne undersøger nærmere. Datoerne ændres 

måske – se mails fra Palle fra 10.2. 

3. OK 

4. Fredag den 22. april. Flere forslag. Gode ideer til et spændende ”oplæg” 

søges samt evt. underholdning efterfølgende. 

5. Alt er klar. 

6. Andreas planlægger. 

7. Planlagt til 2. 4. Skal vi slå det sammen med Garage-loppemarkedet? Birthe 

og Anja taler med Andreas. 

Palle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin 

 

 

 

 

Birthe 

9) Fra arbejdsgrupperne 

1. TRAFIK: 

Et møde her i foråret kan planlægges, der er mange ønsker om trafikken på 

borgernes ønsker om byen. 

 

2. NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Kaare har indbudt gruppen til møde (walk and talk) d. 5. marts kl. 15-17. 

 

3. PR-gruppe: 

Der skal snarest ske en udmelding om Borgermøde d. 4. maj 

Der skal orienteres om mulighed for Sankekort i skoven. 

Referat: 

1. Flere ting til drøftelse. Udvalget håber, at Allan snart indkalder til et møde. 

2. Det lyder rigtig spændende – deltag hvis du kan 😊 

3.  Der ventes lidt med en udmelding. 

    Vi foreslår, at der plantes frugttræer vest for byen. Skovfogeden er positiv. 

 

 

 

Allan 

 

 

 

 

 

 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Kommende møder i 2022: 

onsdag 9.marts - uge 10 (Med special gæst Tim Bang) 

 

 

Alle 
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torsdag 7.april - uge 14 

mandag 9.maj - uge 19 

tirsdag 14.juni - uge 24  

juli – og sol og sommerferie 

onsdag 24.august - uge 34 

torsdag 22.september - uge 38 

mandag 24.oktober - uge 43 

tirsdag 15.november - uge 46 

torsdag 8. december - uge 49 

Referat: 

Datoer godkendt 

Idé om kalender på Gundsømagle Dialog med alle relevante oplysninger 

om events/arrangementer. Alle skal kunne lægge på/bruge den. 

 

 


