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Bestyrelsesmøde med referat i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: Onsdag 09-03-2022       Tid: Kl.   18:30 – 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 

Marianne Kiærulff, mk@hejnstrupdal.dk  Mobil: 23251350 A 

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

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180  M 

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

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777 M 

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden med Referat:  

1) Valg af ordstyrer        Erik 

2) Valg af referent          Solvejg 

3) Kan dagsordenen godkendes         ja 

4) Opfølgning fra sidste referat          

5) Orientering fra formanden 

 

Bevaringsgruppen (Grønne områder i bymidten) har indbudt Mogens 

Hallager, Filiz og Marianne fra Kultur- og Idrætsudvalget til en orientering 

om deres projekt. (Sidste: Det er aftalt til 15/3 kl. 18-19) 

 

Asgers forslag om Fjernvarme i Gundsømagle/Jyllinge. Der holdes et møde 

herom og herefter overgår idéen til projekt Helhedsplan. 

Palle inviterer Asger til møde på kontoret  

 

Repair-café  i Jyllinge og Gundsømagle. Er kommet på Opgave-listen. 

Birthe har fundet 4-5 personer som er interesseret. 

I Ågerup er der åben 1 gang pr måned. 

Der meldes ud om tidspunkt + lokale (evt. på kontoret) 

Karin har bestilt ”startpakke” – en opskrift på hvordan en Repair-cafe 

startes op. 

 

REN NATUR – Oprydning/Affaldsindsamling (Mulighed for tilskud) 

Frivilligcenter Roskilde hvornår i givet fald? 

Palle undersøger nærmere herom 

 

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

Palle holder møde med Dorthe – evt kan et velgørenhedsarrangement 

kobles sammen med byfesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

mailto:Palle.gram.joergensen@gmail.com
mailto:Linde.pedersen@gmail.com
mailto:erikwendelnielsen@gmail.com
mailto:bb@birtheblack.dk
mailto:lenebarfod@mail.dk
mailto:mk@hejnstrupdal.dk
mailto:aholmbach@gmail.com
mailto:sofiecarmel@gmail.com
mailto:aor@c.dk
mailto:ss@solvejg.dk


Side 2 

Der kommer nyt asfalt i Hovedgaden i år. 

Vi skal i den forbindelse gøre Roskilde Kommune opmærksom på evt. 

ønsker om ændret vejafstibning og andre chikaner 

 

 

6) Erfaringer, tips og råd om Helhedsplan  v/Tim Bang 

Tim er formand for Landsbyrådet i Svogerslev, og har en række erfaringer og 

gode råd omkring Helhedsplan og samarbejde med Roskilde Kommune 

herom. Bl.a. at det er vigtigt at prioritere ønskerne i en Helhedsplan. 

Oplæg fra Tim, med mulighed for efterfølgende spørgsmål. Ca. 30 minutter. 

Super godt oplæg  - link til Svogerslevs helhedsplan: 

 

https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-

byerne-og-landdistrikterne/svogerslev/ 

 

 

 

7) 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. 

Prioriteringen ændres løbende – Jeg foreslår at vi som minimum til hvert 

møde gennemgår alle punkter med prioritet 1 

ALLE opfordres til at byde ind på opgaverne !! 

 

 

Alle 

 

 

8) Økonomi v/Erik 

Hvad er status pt.? 

Budgettet for 2022 er blevet justeret lidt. 

Regnskabet er ved at blive godkendt af vores revisor. 

 

Regnskabet er nu blevet underskrevet af vores revisor. 

 

 

Erik 

 

9) Årets kommende opgaver 

Bibliotekets projekt om Verdensmål mv: 

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

Roskilde Bibliotekerne. Næste møde er ændret til 16. marts kl. 12 og 

afholdes på INSP i Roskilde 

 

Helhedsplan for Gundsømagle 

Aktuelle nye datoer omkring Helhedsplanen: 

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

 

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

Klimaakademiets Kommunekaravane. 

 

Næste generalforsamling 

Datoen er fastlagt til fredag d. 22. april! Der skal nedsættes en gruppe, 

der tilrettelægger aftenen, traktement mv. 

Møde 22. marts for traktement osv. EVT som socialt arrangement med øl 

og pølser. 

Palle booker mødelokale 

 

Fællesspisninger 

Alt er klart til fællesspisningen tirsdag d. 5. april 

 

 

Birthe 

Karin 

 

 

Palle 

melder 

datoer ud. 

  

Alle 

 

 

Sofie, 

Palle, 

Solvejg 
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Side 3 

Garage loppemarked 2022 

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

Andreas finder evt. alternative datoer. Forslag om boder ved kirken og i 

centeret- for de husstande der bor i yderkreds af byen. 

 

 

Andreas 

 

 

 

 

10) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Trafikgruppen opfordres til snart at indkalde gruppen til møde. 

Palle finder midlertidig tovholder. 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

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

Forslag om stier i mosen – ejeren kontaktes 

 

 

PR-gruppe: 

Der skal snarest ske en udmelding i Nyhedsbrev om vores aktiviteter, 

herunder datoer omkring Helhedsplan, blaffer workshop og vores 

garagesalg, forårsmarked mv. 

Der skal orienteres om evt. mulighed for Sankekort i skoven. 

 

 

Allan 

Palle 

 

Kaare 

Palle 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Kommende møder i 2022: 

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 

 

 

 

Alle 

 


