
Side 1 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: torsdag 02-02-2023     Tid: Kl.   17 – ca. 19:20 

Gæst: 19-19:20 Jesper Grarup, Grøn Omstillingsforbund   
 

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

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

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

Lene Barfod   lenebarfod@mail.dk  Mobil.: 2645 6193                         Flyttet fra byen  

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

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

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180 A 

Andreas Olsen Reinemo   andreas@by-rein.dk      Mobil: 27509662 M 

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777 A 

Lisbeth Thaulow  lisbeththaulow@outlook.dk  Mobil: 30466173 M 

  

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden  

1) Valg af ordstyrer         

2) Valg af referent          Lisbeth 

3) Kan dagsordenen godkendes         Ja 

4) Opfølgning fra sidste referat         

5) Orientering fra formanden 

 

Repaircafé åbnede flot onsdag d. 14. december på Den Gamle Skole 

(Klasserum 1) – og har herefter åbent onsdag i hver måned fra 2023. 

4. januar havde cafeen 16 gæster – flot!  

Har nu fået deres egen hjemmeside: 

https://repaircafedanmark.dk/gundsoemagle/  

Det vil være fint, hvis vi kan få flere ”fixere”, da søgningen til repaircafeen 

er stor. 

 

”Vær synlig” eventen gik flot! Færre uden lys, men mange uden hjelm. 

 

”Den Gamle Juletræsfest” gik fint!  Evalueringsmøde ER afholdt 30-1-2023. 

Overskud på ca. 1000 k. 

 

Kaare fra Naturgruppen er blevet interviewet af Roskilde TV 

https://www.youtube.com/watch?v=qdiKehB5r_A 

 

Grønt Omstillingsforbund – (Jesper Graup)  https://www.go-roskilde.dk/ )  

fortæller om deres ideer her kl. 19:00 i dag.  

 

Fjernvarme til Gundsømagle? Stort On-line møde afholdt 19-1 via Teams. 

Samtale herom på torsdagsvagten d. 26-1!  Skal GLR informere? 
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Side 2 

Gundsømagle Vandværk! Og forslag om varmemålere og blødgøring af 

vand. Generalforsamling til april. 

 

Kulturforeningen ”Hanebjælken”. Kort orientering om deres udfordringer. 

Der søges flere frivillige og gerne frivillige der har lyst til den administrative 

del og køkkentjansen. 

 

Bemanding m/k af vores torsdagsvagter på kontoret! 

  Kan vi aftale de næste bemandinger 

9. feb: Andreas og Lisbeth 

23. feb.: Palle og ? 

9. marts: Palle og ? 

23. marts: Lisbeth og Solvejg spørges 

 

6) Helhedsplanen   

Marie Vang er gået på barsel fra 1. december 2022. 

Ny kontakt omkring projektet er: 

 Anna Brandt Østerby, annaoesterby@roskilde.dk, tlf: 46 31 35 71 / 29 26 43 35. 

Til foråret forventes endnu et borgermøde om Helhedsplanen, 

Anna vil gerne afholde møde med Landsbyrådet d. torsdag 16-2 kl. 15:30 

Helhedsplanen gennemses pt af politikerne de kommende 14 dage. 

Landsbyrådet er inviteret til møde. Palle, Erik og måske Marianne og 

Andreas har mulighed for at deltage. Palle undersøger om det er 

muligt at flytte dag og tidspunkt. Palle vender tilbage. 

 

 

ALLE 

7) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1  

    (Se vedlagte ajourførte liste)  

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver!! 

        

 

Alle 

 

 

8) Økonomi v/Erik 

Der er oprettet et extra MobilePay nummer til indbetalinger omkring 

Juletræsfesten: 207260 

Der er sket indbetalinger til Landsbyrådet for 378 medlemmer for 2022 

Der er kommet 10 nye medlemmer siden 1. januar        

Alle opfordres til at lave PR for medlemskab 

 

Penge fra Landsbyprisen (50.000)  ER indgået i 2022  

Ca. 11000 kr. er pt. udbetalt pt. til projekt ”Gundsømagle Æblelund” – resten 

er øremærket til projektet, herunder pode-kurset.  

 

Tilskud til Jazz-koncerterne i 2023 er indgået i janaur (27.000 kr). 

 

Skiltet omkring ”Byens Borger” er nu indgraveret med 2022-vinderen og er 

opsat igen! Tak til Kaj.  

 

Der er indkøbt en varmeblæser til kontoret, fungerer OK. 

PT er der 381 medlemmer i Landsbyrådet. 

Erik uddyber økonomien på kommende møde. 

 

  

 

Erik/Palle 

 

9) Fra arbejdsgrupperne  
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Side 3 

TRAFIK: 

Ingen pt. presserende sager. 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Referat fra Natur/sti-gruppen er udsendt til bestyrelsen.   

Der er afholdt møde igen i gruppen den 26. januar 2023. 

”Gundsømagle Æblelund” er omtalt på Roskilde Kommunes FB-side og på 

en video fra Roskilde TV.  

Gruppen arbejder også med skov øst for Gundsømagle. 

Der er podekursus d. 26. marts. Der kan højest være 25 deltagere. Kaare 

laver oplæg til kurset og det videreformidles via Facebook. Skal der være 

mere skov mod nord/øst. Holmehøjbebyggelsen spørges, før der arbejdes 

videre med et evt. tiltag. 

 

MADFÆLLESSKAB 

Fællesspisning den 22. november 22 var en succes med 68 deltagere! 

Det er sidste gang at Brugsen sponsorer betaling af husleje til 

Forsamlingshuset. 

Styregruppen for projektet afholder mødes snarest for at aftale fremtiden 

for Madfællesskabet. 

 

EVENTS/Markeder: 

Skal der afholdes et Forårsmarked. 

Lørdag d. 1. april afholdes et mindre forårsmarked (byttemarked og boder, 

og event i G77). BB kontakter biblioteket. 

 

 

Foredrag på Biblioteket? 

Skal de fortsættes eller ske et andet sted – med mulighed for flere 

deltagere? Forsamlingshuset? Sognegården? Mødestedet? 

Vi er i tænkeboks 

 

Mørkeevent på skolevejen gik helt OK. Få uden lys. 

Skal det følges op med kampagne for cykelhjelme? 

Med på næste møde. 

 

PR-gruppe: 

Håndtering af vores FB-sider – har ikke voldt problemet for tiden. 

Andreas og Palle har fået lavet en masse ”blokeringer” på FB-gruppen. 

 

”Landsby-bladet” – hvornår skal vi satse på en udgivelse? 

En idé om salg af sider til de store foreninger undersøges. 

Palle kontakter de forskellige foreninger, og de vil være med til et 

fællesblad.. Palle kommer med oplæg. LT har medbragt inspirationsblad. 

LT kontakter et sogneblad for at høre om kostpriser mv 

Marianne undersøger og vender tilbage i forhold til kostpris på kirkebladet. 

Hurtig brainstorm med mulige ”foreninger”: Landsbyrådet, kirken, G77, 

JGI, Hanebjælken, Dilettanten, spejderne, mødestedet, gundsen.dk, 

forsamlingshuset, kulturforeningen, vandværket, skolerne, egnshistorisk 

arkiv, brugsen, repaircafe. Derudover finansering via reklamer. 

 

Der blev udsendt et nyhedsbrev 3/22 den 25. november. 

 

”Byens Kalender” – vurderes stadig som en god idé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 

Lisbeth 

Solvejg 

Andreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andreas 

 

Palle 

 

 

 

 



Side 4 

Kan evt. tages op på nævnte møde for foreningsledere. 

God ide, men hvordan skal det administreres mv. 

 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

Møderække: 

Forslag om ændring til FØRSTE TORSDAG i her måned i stedet for 

de hidtil aftalte datoer! 

Vi mødes fremover 1. torsdag i måneden kl 17:30 – 19:30. 

Nedenstående datoer slettes og udgår. 

 

Tirsdag d. 14. februar 2022 kl.17 

Mandag d. 27. marts 2022 kl 17 

Torsdag d. 20. april 2022 kl. 17 

Mandag d. 15. maj kl 17 

Tirsdag d. 6. juni 2022 kl 17. 

 

Generalforsamling: onsdag d. 15. marts. Klokkeslæt og sted er ikke 

besluttet. Oplægsholder: Medbring gode ideer. 

Erik og Palle arbejder videre og laver mødeindkaldelse. Evt en mulighed at 

få Jesper fra Grøntomstillingsforbund med som gæsteforelæser. 

Med på generalforsamling: Byens borger: hvem kan indstilles. BB og Karin 

har lavet oplæg sidste år. 

 

Landsbyrådets dag d. 30. marts fra kl. 16 – 20:30. Hvem deltager? Palle 

laver en samlet tilmelding, så tilmelding til Palle snarest. 

 

Oplæg ved Jesper fra Grønt omstillingsforbund. Spændende oplæg. PT er 

fremtidens varmeforsyning til Gundsømagle ikke afklaret. Den behandles 

politisk. Når vi ved mere, kan vi evt. lave en aften med Jesper for byens 

borgere. 

 

 

 

Alle 

  

 


