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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: 23-08-2021       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                    M 

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 

Steen Andersen    Skovly130@gmail.com   Mobil.: 4031 3795                       A 

John Kruse Andersen  krusemadsen2018@gmail.com  Mobil.: 2327 3744                                 A 

Anne-Louise Bjerregaard   Al.smidthansen@gmail.com  Mobil.:  4080 0100                                      M 

Karen Fonseca    karenfonseca@hotmail.com Mobil.: 2042 7612                                 Udtrådt juni 21 

Leif Thornberg   leifforsamlingshus@gmail.com  Mob.:  5164 1413                                          Udtrådt aug. 21 

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden:                                                                                     Referat:    

1) Valg af ordstyrer      Anne-Louise 

2) Valg af referent        Birthe 

3) Kan dagsordenen godkendes?       Ja 

4) Opfølgning fra sidste referat       Ingen kommentarer 

5) Orientering fra formanden 

Bestyrelsen: 

Leif er udtrådt i juni, men vil gerne hjælpe med praktiske 

opgave, uddeling af materiale m.v. 

Karen Fonseca er udtrådt i august, men vil gerne fortsat være 

med i Natur-gruppen.  

 

Lokalrådenes Dag d. 25. august 17-21 på Rådhuset – Palle og 

Erik har tilmeldt sig. 

 

Frivillig fredag! Fredag d. 24. september i Roskilde Hallen. 

 

Palle og Karin interviewet til DAGBLADET 

Helhedsplan sat på Dagsordenen i PLAN- og TEKNIK-udvalget 

17-8-2021 

(Se mere under særskilt punkt) 

 

Borgmester Tomas Breddam gæster Gundsømagle 

Forsamlingshus tirsdag d. 28. september kl. 19 (AOF-Gundsø-

arrangement). 

 

AKKS – Nominering af Roskilde som Kulturby 2020 

 

 

 

 

 

Palle 

 

 

 

OK 

 

 

OK 

 

 

Palle og Lene deltager 

 

 

Det er nu vedtaget😊 

 

 

 

Kom og deltag! 

 

 

 

Vi har fået kr. 8000,- for 

indstilling, men mangler 

diplom. Palle efterlyser 

det. 
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Side 2 

OBS: Tid for indstilling af foreninger og personer til frivilligpris! 

(Se vedlagt bilag). 

 

Der er ikke givet byggetilladelse til Sømmes Vænge.  

Hvorfor? Hvad med området bagved? 

  

 

 

 

Palle spørger. 

 

6) Økonomi og generalforsamling      v/Erik 

Budgettallene for 2021 bør revideres, da vi i Corona-tiden ikke 

har brugt mange penge (til eks. blad, PR, madfællesskab mv.) 

 

 

 

Generalforsamlingen er sat til onsdag d. 22. september i 

Forsamlingshuset.  

Der er vedtægtsændringer på programmet. 

(Prf: 2 stk. 2 ændres til: Gennem initiativer og tiltag skal 

”Gundsømagle Landsbyråd” til enhver tid sikre fastholdelse og 

udvidelse af sin medlemskreds, der skal bestå af borgere med 

interesse for Gundsømagle og egnen omkring Gundsømagle. 

OBS: Note om medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd skal 

fjernes. 

 

 

 

Et ad hoc-udvalg gennemgår SNAREST vedtægterne for evt. 

yderligere rettelser. 

 

Drøftelse af kontingentets størrelse. 

Formanden har foreslået 120 kr/person og 200 kr./husstand. 

Han ser gerne at vi inden generalforsamlingen kan opnå 

enighed om dette. 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen 2021: (Pt. har vi nu hele 404 

medlemmer!!)  

Udsendelse af indkaldelse – 1. september. 

Skal vi have en oplægsholder/peptalk? 

 

 

 

 

 

 

           Hvordan skal traktementet se ud?  

 

Der kommer 

småjusteringer til 2022. 

Forelægges på 

generalforsamlingen og 

evt. på næste best.møde 

den 14. sept.(?). 

 

Ny dato for 

generalforsamling bliver 

mandag den 11. 

oktober.  Palle tjekker 

lige med Jette. 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

Diskussion mellem de 

fremmødte. Erik og 

Birthe argumenterede 

imod og fastholdt 

indsigelsen. Derefter var 

der afstemning med 

flertal for nedsættelse. 

 

 

Nej, men der skal 

fremstilles en 

ønskeseddel for GL’s 

aktiviteter i 2022, som 

udfyldes på stedet. Evt. 

Konkurrence? 

Deadline for indkaldelse 

bliver mandag den 20. 

sept. 

 

Øl, vand, chips, 

chokolade. 

7) Aktuelle emner Her & Nu 

Renovering af ”Byens Træ”      

Vi fik ikke støtte fra Roskilde Kommunens pulje      

Erik følger op på ”Tænd 

& Sluk”. 

Træet lyste ikke, da vi 
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Der resterer et arbejde med 3 nye plexiglas rammer? 

         Hvem kontakter Stiig & Jesper i Ølstykke for et tilbud? 

 

 

VALG-møde til efteråret 

Karin og Palle har foreslået disse datoer:  26. oktober eller 2. 

november (begge tirsdage) 

Hvem vil være med i et VALGMØDE-udvalg? Der skal kontaktes 

politikere, laves spørgsmål til dem, og findes en levende 

ordstyrer.  

 

Bytte-reol i Bycenteret til brætspil mv.  

OK fra Bibliotek, Folmerhus og Isabella. 

Reol er fremskaffet, placering og regler mangler. 

 

 

Fællesspisning starter igen til oktober 

Frivillige søges -via opslag og mails  

 

 

 

 

Blaffernationen v/Carsten Theede   

Vil gerne sammen med Højskole lave møbler til 2-3 

blafferstoppesteder i byen. Projektet udsat til foråret 2022. 

 

Bestyrelsesarbejdet generelt? 

Fungerer vores møder? Kommer alle til orde? Skal vi have en 

bedre intro til nye medlemmer? Skal vi genoverveje vores 

formål? Hvordan ser borgerne på os? Er der behov for en 

spørgeskemaundersøgelse (evt. via FB)? 

 

 

TV-monitor ved Bycenteret? 

David fra Roskilde IT præsenterede ved sidste møde et 

forslag. 

Hvem vil arbejde videre med forslaget? 

Brugsen og de øvrige lejere skal kontaktes! Økonomi skal 

vurderes. 

 

gik hjem ☹ 

Palle kontakter Stig for 

nye plexi-plader! 

 

  

Nej, vi har ikke 

ressourcer til det ☹ 

 

 

 

 

 

Karin/Palle sætter den 

op ved lejlighed foran 

GL’s kontor og indretter 

rummene i den. 

 

Karin: Der kommer info 

ud snart. 30 hjælpere 

giver 2 hold. 

26.10., 1.2., 5.4. 

 

 

Udsættes til ”Efter 

corona”. 

 

 

Vi kalder suppl. ind til 

næste best.møde og 

forsøger at involvere 

dem. Undersøgelse, se 

GF. notat 

 

 

GL er ikke klar til at 

styre og klare udgifter. 

Birthe taler med David 

og evt. erhvervsgruppen 

på FB 

8) De grønne arealer midt i byen 

Møde afholdt tirsdag d. 10. august i Mødestedet! 

Man drøftede gode idéer til en ny bygning med toilet, 

omklædning og mødemuligheder. Næste møde 31. august kl. 

16:30 

Her forventes gruppen at komme med en udmelding om dens 

arbejde. 

 

Palle har orienteret 

gruppen om den 

kommende Helhedsplan 

for byen. 

9) Ønske om helhedsplan for Gundsømagle 

Artikel i DAGBLADET       

Sagen er på PLAN- og TEKNIK udvalget d. 17-8-2021 

Start først i 2022 - Landsbyrådet skal hjælpe med borgermøde 

mv.  

Fin artikel i DAGBLADET 

efter interview med 

Karin & Palle 

Forslaget om 

Helhedsplan blev 
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Der må påregnes en del arbejde fra Landsbyrådets side – Vi 

kan evt. søge interesserede personer i vores medlemskreds. 

 

godkendt i RK d. 17/8 

Palle orienterer via et 

Nyhedsbrev alle vores 

medlemmer. 

10) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Møde afholdt onsdag d. 17. marts kl. 19 

Næste møde afholdes, når der opstår behov 

Allan Engelbrect vil gerne være med i gruppen. Han er 

velkommen! 

 

 

 

NATUR & STIER: 

Videomøde afholdt torsdag d. 25. marts kl. 19 

Nora Salling er vores kontakt i Roskilde Kommune  

Møde med Fugleværnsfonden d. 10. juni 2021 – Kaare og Anne 

Louise deltog. 

 

BYFORSKØNNELSE:   

Der er afholdt møde torsdag d. 8. april kl. 19. Referat er 

udsendt. 

Gruppen fortsætter arbejdet. 

 

 

 

 

 

 

JAZZ: 

Sensommerkoncerten forventes gennemført lørdag d. 28. 

august. 

Det praktiske er aftalt på møde d. 10. august.  

2 til hjælp med borde/stole afhentning søges?  

 

 

 

PR-gruppe: 

Alle tilgodehavender hos VistaPrint er brugt. 

Palle kører pt. en sommerkampagne på FB. Vidste du at …. 

Den kan afsluttes med udsendelse af vores FOLDER til hele 

byen! 

Et blad kunne udsendes i oktober – efter generalforsamling og 

FØR Kommunalvalget. Helhedsplanen kunne være et emne – 

sammen med indlæg fra lokale politikere. 

 

Georg træder ud af 

næsten alt pga. 

cykeluheld og alder men 

bliver i gruppen. 

 

 

 

 

 

Mødet var meget 

positivt. 

Palle og Lene vil gerne 

deltage i kommende tur 

i området. 

 

 

”Noget” skal graves ned 

i efteråret. Karin 

kontakter Lene og finder 

ud af det. Forslag om 

flere ”blandede frø” 

forskellige steder. 

Birthe foreslår malede 

brandhaner. 

 

 

Aftale om/med 

bartendere (Per & 

Kirsten) – kun Mobile-

Pay – Erik styrer det. 

Palle tvivler på at 

kontanter kan undgås! 

Hvem vil sætte flag op? 

HJÆLP!!! 

 

Palle styrer og udsender 

Nyhedsbrev inkl. 

biblioteks- mødedatoer 

30.9. (Mette Gjerskov) 

og 7.10. (Inger Nonbo) 

 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

Næste møde tirsdag d. 14. september 2021 kl. 19 

Herefter foreslår vi disse mødedatoer: 

Ons d. 13. oktober 21 kl. 19   OBS rykkes pga. 

Hanebjælke- arr. 

 

Nye mødedatoer: 

14.9. m/ dagsorden til 

GF. 

Rykkes til torsdag den 

14.10. 
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ons d. 10. november 2021 kl. 19. OBS rykkes pga. 

Mortens Aften 

 

torsdag d. 9. december 2021 kl. 19 (Juleafslutning!) 

 

Rykkes til torsdag den 

11.11. 

Julemødedato er OK. 

Nytårskurdato 

bestemmes 14.9.!!! 

 

Referent, Birthe Black 

31. august 2021 

 

 

 


