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Film optagelse i 
Gundsømagle 
Hvis vejrliget arter sig, vil ISO-film lave en
række filmoptagelser torsdag d. 4. juni. 

Optagelserne vil finde sted følgende 
steder:

• Margretheskolen

• Hovedgaden / Sognevej

• Den gamle bydel – de smalle gader

• Gundsømagle Bycenter

• Holmehøj-området

• Gulddysse Kulturgård og skoven

En række lokale sponsorer har gjort det muligt 
at få lavet denne lille PR-film om byen. Den vil 
efterfølgende kunne bruges af alle i byen, når 
der er brug for at markedsføre Gundsømagle.

Hvornår holder vi 
generalforsamling?
Vi afventer stadig information fra Mette 
Frederiksen omkring størrelsen af tilladte 
forsamlinger. Selv forventer/håber vi, at vi kan 
holde Generalforsamling til august!

Opkrævning af 
kontingent for 2020!
Bestyrelsen har besluttet, at vi nu begynder at 
opkræve kontingenter for 2020! Vi opkræver 
samme takst som de sidste mange år (150 kr. pr. 
person / 250 kr. pr. husstand) Hvis en senere 
generalforsamling beslutter et ændret kontingent, 
bliver der selvfølgelig tale om en regulering for  
den enkelte! Opkrævninger udsendes pr. email – 
og via breve til de få, som vi endnu ikke har 
mailadresse på. 

Jazz på Gulddysse 
Kulturgård ?
I skrivende stund er det uvist om sensommerjazz d. 
22. august kan gennemføres! Men Paul Harrison 
med Band og Camilla Ernen står parat, hvis der 
åbnes for koncerter med op til 200 mennesker! Og 
ellers er de parate til at spille pinselørdag 2021! 

Projekt Byforskønnelse 
Landsbyrådet arbejder med en spændende plan for 
BYFORSKØNNELSE i Gundsømagle! Der er tale om 
nedsætning af løgplanter ved indfaldsvejene, byporte 
og en kirsebærallé bag arealet ved Brugsen og meget 
mere. Vi er i positiv dialog med Roskilde Kommune 
omkring idéerne.

Gå pt. ikke tur i mosen! 
I starten af Maj måned havde vores formand, Palle 
Gram, et begejstret opslag på Facebook med billeder 
fra en smuk tur langt ud i mosen syd for byen! Vi er i 
imidlertid efterfølgende blevet gjort opmærksom på,  
at det IKKE er så heldigt, at man bevæger sig ud på 
denne rute pt.  Årsagen er, at det er yngletid for 
mange fugle, men også at bukkejagten gik ind d. 16. 
maj!  Lad derfor være med at gå i mosen for tiden – 
for dels ikke at forstyrre dyrene,  og dels for ikke at 
risikere at blive ramt af jægernes/lodsejernes hagl :-) 
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