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Referat bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: torsdag 02-03-2023     Tid: Kl.   17:30– ca. 19:30 
 

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

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

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

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   andreas@by-rein.dk      Mobil: 27509662 M 

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777 M 

Lisbeth Thaulow  lisbeththaulow@outlook.dk  Mobil: 30466173 M  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden  

1) Valg af ordstyrer       Erik 

2) Valg af referent          Lisbeth 

3) Kan dagsordenen godkendes         Ja 

4) Opfølgning fra sidste referat        Intet 

5) Orientering og aktuelt fra formanden 

Gundsømagle Vandværk! Forslag om varmemålere og blødgøring af vand. 

Generalforsamling er nu aftalt til 25.april i Forsamlingshuset. 

Alle opfordres til at deltage. Det er muligt at give fuldmagt. 

 

Kulturforeningen ”Hanebjælken”. De forsætter, idet de har fået et nyt hold 

frivillige. 

 

Byfest 2023! Der afholdes Orientering/hvervemøde 2. marts på Den Gamle 

Skole/Mødestedet.  Kulturforeningen holder generalforsamling d. 16. marts 

i G77-lokalerne. Byfest afholdes d. 10. juni. Vi tager senere stilling til 

hvordan vi skal være repræsenteret. 

 

Formanden har haft en snak med formanden for Forsamlingshuset. 

Orientering om foreningssamarbejde/Forsamlingshusets 

udfordringer/fællesmøde/Fælles blad mv.  

         Vi afventer en reaktion fra forsamlingshuset.  

 

Landsbyrådenes dag (Roskilde Kommunes møde for ALLE landsbyråd i 

kommunen) afholdes i år torsdag d. 30. marts på Rådhuset. 

Hvem deltager: Palle, Andreas, Lisbeth og … (kl 17 starter arrangementet-

)Palle tilmelder rep fra Landsbyrådet. Palle kører.  

 

Bemanding m/k af vores torsdagsvagter på kontoret! 

Kan vi aftale de næste bemandinger. Torsdage kl. 18 - 19 

9. marts: Palle 

23. marts: Solveig og Andreas. 

20. april: Lisbeth 

 

 

v/Palle    
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6) Generalforsamlingen 15. marts 18:30 i G77-lokalet på 

Margretheskolen   

18:30 Oplæg ved Jesper Grarup/Grønt Omstillingsforbund 

19:00 Ordinær Generalforsamling 

 

På valg er: Palle, Solveig, Marianne, Allan og Sofie 

Genopstiller de alle? 

Solveig ønsker ikke at genopstille, men vi må gerne fremadrettet trække på 

Solveigs kompetencer til arrangementer. 

Er der nye bestyrelsesmedlemmer i sigte? Vi går alle i tænkeboks. 

 

Aftale om det praktiske arbejde. Indkøb af vand/øl/vin/snacks mv. Palle og 

Erik står for indkøb. Palle låner lærred mv.  

Vores vedtægter er tilrettet og udsendt sammen med indbydelse. 

Solveig omdeler folder i Holmekvarteret. Tak for initiativ. (Palle udarbejder 

lille folder om Landsbyrådet). 

Vi er alle aktive og forsøger at få alle pladser besat i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen mødes kl. 17:30 i klublokalet. 

 

 

Alle 

7) Helhedsplan for Gundsømagle   

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, 

Der er møde med Anna Onsdag d. 8. marts kl. 10-11 på Rådhuset. 

Indtil videre deltager: Palle, Erik og Marianne – flere er velkomne til 

at deltage. 

Helhedsplan er gået ind i ny fase. Planen er nu til høring blandt 

politikerne de næste 2 mdr. Landsbyrådet har også mulighed for at 

komme med ændringer til den.  

Dato for borgermøde er ikke fastsat pt.  

Andreas, Palle, Erik, Marianne, Sofie deltager d. 8. marts. 

Internt aftales der fælles kørsel. 

 

 

ALLE 

8) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1  

    (Se vedlagte ajourførte liste)  

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver!! 

        

 

Alle 

 

 

9) Økonomi v/Erik 

Der er oprettet et extra MobilePay nummer til indbetalinger omkring 

Juletræsfesten: 207260 

Der er sket indbetalinger til Landsbyrådet for 390 medlemmer for 2022 

Der er kommet 14 nye medlemmer siden 1. januar        

ALLE opfordres til at lave PR for medlemskab 

 

Regnskab 2022 og budget 2023 er udarbejdet af Erik og udsendt til 

medlemmerne sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

Til forårsmarkedet anvendes hovedmobilnummer. Skriv forårsmarked ved 

 

Erik/Palle 
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indbetaling.  

Der er overskud i foreningen, der genereres af diverse arrangementer.  

Varmeregning. Vi har næsten halveret vores varmeforbrug (med 44 pct), 

men betaling er steget med 45 pct. 

 

  

10) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Ingen pt. presserende sager. 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

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

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

en video fra Roskilde TV.  

Gruppen arbejder også med skov øst for Gundsømagle. 

Affaldsindsamling d. søndag 26. marts kl. 14-16 (efter podekursus) 

Der er plantet 22 træer indtil nu.  

Budget for æblelunden ønskes. 

PT er der 22 tilmeldt podekurset. Der er plads til 25. 

Ren natur: Vi er tilmeldt til dette arrangement. Palle er kontaktperson. Alle 

ruter i Gundsømagle står Landsbyrådet for. Indtægt ca. 2000 – 3000 kr. 

Datoen kan vi selv bestemme.   

 

Podekurset d. 26. marts på Gl.Skole kl. 10-13.  Pris kr. 200,- 

indbetales til MobilePay 52301 – og går til Æblelund-projektet. 

 

MADFÆLLESSKAB 

Projektet ligger lidt i dvale. Påtænkes opstartet igen til efteråret. 

 

EVENTS/Markeder: 

Forårsmarked planlagt til 1. april 2023 

Birthe, Andreas, Lisbeth og Solveig planlægger. 

Opslag på FB er lavet. Skal der laves mere PR? 

Palle står for mere PR. 

Der skal sættes flag op på en del af Gulddyssevej. (Erik er tovholder). 

Aktionsplan udarbejdet, og revideres løbende. 

 

Foredrag på Biblioteket? 

Med på næste møde. 

 

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

deltagere? Forsamlingshuset? Sognegården? Mødestedet? 

 

PR-gruppe: 

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

 

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

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

Lisbeth har undersøgt priser på ”Fælles” blad. 

Vi arbejder videre med ideer, herunder en nyhedsskærm. 

 

Nyhedsbrev planlægges til udsendelse SNAREST! 

Indhold: Repaircafe, Æblelund, evt. foreningsmøde (Paraplymøde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 

Lisbeth 

Solvejg 

Andreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas 

 

Palle 
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Fint nyhedsbrev er udsendt. 

 

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

Sofie arbejder videre med ideer.  

 

Kan evt. tages op på nævnte møde for foreningsledere. 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

Møderække: 

Næste møde d. 20. april kl. 17:30 

Torsdag d. 4. maj 

Torsdag d. 8. juni 

Der afholdes ligeledes et kort møde efter generalforsamlingen d. 

15. marts. 

 

Få revideringer til ” årets Gundsømaglepris” (Lisbeth) 

 

 

 

 

Alle 

  

 


