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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: torsdag 07-04-2022       Tid: Kl.   19:00 – 21.15  
 

Palle Gram Jørgensen Palle.gram.jorgensen@gmail.com Mobil 2681 1621   

Karin Linde Pedersen    Linde.pedersen@gmail.com   Mobil.: 4013 5951                     Fra kl. 20 

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

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

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

Marianne Kiærulff, mk@hejnstrupdal.dk  Mobil: 23251350   

Allan Engelbrecht, aholmbach@gmail.com   Mobil: 22932518  IM 

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180  IM  

Andreas Olsen Reinemo   aor@c.dk      Mobil: 27509662  A  

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777   

  

Afbud: A  Ikke mødt: IM 

 

Dagsorden med Referat    

1) Valg af ordstyrer      Ej aktuelt    

2) Valg af referent        Palle    

3) Kan dagsordenen godkendes         

4) Opfølgning fra sidste referat          

5) Orientering fra formanden 

Bevaringsgruppen (Grønne områder i bymidten) har haft en orientering for 

politikere fra Kultur- og Idrætsudvalget, som så positivt på deres planer. 

Møde i gruppen igen d. 5. april kl. 16:30  hvor spejderne også deltager. 

Referat: Spejderne har kun deltaget få gange på møderne, og 

meldte afbud til mødet 5. april.  De kan ikke umiddelbart godkende 

det oplæg som gruppen er kommet frem til, og som blev modtaget 

positivt af politikerne. Projektet ligger derfor pt. i bero!! 

 

Asgers forslag om Fjernvarme i Gundsømagle/Jyllinge. Der er afholdt et 

møde herom med Asger og Peter Håkansson. (Nyt medlem) 

Herefter er det aftalt af Roskilde Kommune kontaktes for at høre deres 

vurdering. 

 

REN NATUR – Oprydning/Affaldsindsamling (Mulighed for tilskud) Palle har 

undersøgt mulighederne. Men først næste år kommer der en rute i 

Gundsømagle, som kan give tilskud. (Se bilag01) 

Referat: Næste år laves der ruter i Gundsømagle, som vi så kan 

tilmelde os. En rute belønnes med ca. 2500 kr. 

 

Henvendelse fra Dorthe Spohr – om auktion/marked til fordel af Ukraine 

Referat: Vi foreslår en støttebod ved byfesten! 

 

Der kommer nyt asfalt i Hovedgaden i år. 

Palle har kontaktet Helle Schou, RK om sagen – og orienterer herom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alle 
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Side 2 

Referat: Palle har kontakt med RK, omkring det manglede stykke 

fortov ud for Hyldekærparken. Marianne vil også følge op på det. 

 

Henvendelse fra Mathu  (medlem af Landsbyrådet) om hjælp (Se bilag02) 

Vi kan ikke hjælpe økonomisk, men måske hjælpe med at vejlede om 

mulighed for iværksætterstøtte. 

Referat: Vi kan ikke tilbyde økonomisk hjælp, men hjælp til 

oplysning og PR for hendes forretning. 

 

Billetsalg til BYFEST 2022 starter allerede 9. april! (Lørdag) 

Er der stemning for at gå sammen og bestille flere pladser samlet for de 

interesserede?  

Referat: Ingen udbredt stemning! 

 

Formanden tager iført sin kone på Ferie til Grækenland fra d. 23. – 30. maj 

Det kan kræve en suppleant ifm. klimamødet d. 31. maj (tilmeldinger mv.) 

Referat: Det skal afgøres om det er Roskilde Kommune, der står for 

opsamling af tilmeldinger. 

 

Lokalplan 711 – om ANNAs HAVE (Den gamle børnehave) er nu klar. 

Kommer til høring ifm. Helhedsplan-mødet d. 11. maj  

 

I Weekenden 14 & 15 Maj, afholdes der MTB løb i Gulddysseskoven 

 

6) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1 

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver !! 

 

 

Alle 

 

 

7) Økonomi v/Erik 

Hvad er status pt.? 

Regnskab og budget er klart til Generalforsamlingen – og underskrevet af 

revisor 

Erik laver Faktura til Kulturforeningen for Byfest grej (sendes til Henrik Lykke 

Mose) 

378 har betalt kontingent for 2021 

28 har allerede betalt kontingent for 2022 

 

Referat: Vi har pt. ca. 78.000 på kontoen 

Umiddelbart efter generalforsamlingen opkræves der kontingent for 

2022 

 

 

Erik 

 

8) Årets kommende opgaver 

Bibliotekets projekt om Verdensmål mv: 

Birthe, Karin og Palle har været på besøg på INSP. 

Møde i FN-byen, Nordhavn d. 5. april kl. 10:00  

Referat: Karin orienterede om et spændende besøg i FN-byen. 

 

Helhedsplan for Gundsømagle 

Aktuelle nye datoer omkring Helhedsplanen: 

Onsdag d. 11. maj:  Opstartsmøde af Helhedsplan i Forsamlingshuset 

Palle opfordrer ALLE i bestyrelse til at deltage. 

Hvilke gode ideer om Gundsømagle har vi, som vi kan bringes frem? 

 

 

 

Birthe 

Karin 

 

 

  

  

Alle 
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Tirsdag d. 31. maj:  Møde om Klima- og Miljø. Roskilde Kommune og 

Klimaakademiets Kommunekaravane. 

Emnerne bliver VARME, Bæredygtig mobilitet, grønne fællesskaber 

Se oplæg til mødet i vedlagte Bilag 03 

Landsbyrådet skal hjælpe med invitationer til de rette personer. 

Referat: Blev ikke behandlet detaljeret! Indbydelser forventes 

udsendt fra RK efter påske. 

Solvejg uddelte et notat om erfaringerne fra Svogerslev (Se bilag)  

 

Næste generalforsamling 

Datoen er fastlagt til fredag d. 22. april kl. 19 i G77’s lokaler!  

Traktement med pølser, ost og paté er aftalt med Brugsen/Delikatessen 

Kristian Gylling har sagt JA, til at komme og holde et kort oplæg. 

Dagsorden ER udsendt til medlemmer mv. d. 1-4-2022 

Referat: ALLE bestyrelsesmedlemmer bør være til stede.  Hvis man 

har forslag/viden om kommende gode bestyrelsesmedlemmer er 

der god plads i bestyrelsen. Vi må være op til 15! 

 

Fællesspisninger 

5. april spisning blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 

Referat: Ikke behandlet 

 

Garage loppemarked 2022 

På FB har Andreas lavet afstemning om dato. 

Det blev til flertal for afholdelse d. 28. og 29. maj  

Referat: Måske bør der være mulighed for at borgere langt fra 

centrum kan få en bod enten i centeret eller på Kildevej. Centrale 

offentlige toiletter bør holdes åbent for trængende. 

(G77+Skolen+Sognehuset) 

 

Alle 

 

 

 

 

Sofie, 

Palle, 

Solvejg 

 

 

 

 

 

ALLE 

 

 

 

Karin 

 

 

Andreas 

 

9) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Palle har indbudt gruppen til møde d. 11. april kl. 16 på vores kontor 

Emner er bl.a. Hovedgaden, BUS600S 

Referat: 4 har bekræftet at de kan deltage   

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Kaare, Anne-Louise og Palle var på walk and talk d. 5. marts kl. 15-17. 

Første opgave kunne være en sti rundt om tørvegravene syd for byen. 

Kaare kontakter ejeren af jorden for en drøftelse. 

Referat: Kaare har talt med ejeren pr. telefon, og et fysisk 

kaffemøde er undervejs. 

 

PR-gruppe: 

Nyhedsbrev blev udsendt 19. marts med skriv om Samkørsels seminar og 

helhedsplan mv.  samt datoer for vores kommende arrangementer. 

 

Kulturgruppen v/Gitte Hagemann  har efterlyst om vi udsender BLAD inden 

Byfesten. Svaret må blive et NEJ. 

 

 

Allan 

Palle 

 

 

 

Kaare 

Palle 

 

 

 

 

 

Palle 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Kommende møder i 2022: 

 

 

Alle 
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mandag 9.maj - uge 19 (Sæt det fluks i kalenderen) 

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 

 

  

 


