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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: 08-06-2021       Tid: Kl.   19:00 – 21.30  
 

Palle Gram Jørgensen     M 

Palle.gram.joergensen@gmail.com  

Mob.: 2681 1621                                 

Karin Linde Pedersen   A    

Linde.pedersen@gmail.com  

Mob.: 4013 5951                    

Erik Wendel Nielsen    A  

erikwendelnielsen@gmail.com  

Mob.: 4015 1431                         

Birthe Black   M     

bb@birtheblack.dk  

Mob.: 4028 8828                                 

Steen Andersen     M  

Skovly130@gmail.com  

Mob.: 4031 3795                       

Lene Barfod      M  

lenebarfod@mail.dk   

Mob.: 2645 6193                         

John Kruse Andersen  A       

krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744                                 

Anne-Louise Bjerregaard   A 

Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100                                      

Leif Thornberg   M    

leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413                                          

Karen Fonseca    A    

karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612                                 

  

         Mødt: M, Afbud: A 

 

Bemærk: Pga. det ringe fremmøde besluttede de tilstedeværende blot at gennemføre 

punktet med vores gæst fra Roskilde IT, og derefter blot snakke løst og fast om nogle 

ganske få af emnerne.    

 

Dagsorden / Referat:                                                                                          

1) Valg af ordstyrer      Ingen  

2) Valg af referent        Palle  

3) Kan dagsordenen godkendes        -- 

4) Opfølgning fra sidste referat        -- 

5) Orientering fra formanden 

Den store loppe-weekend blev gennemført 29.-30. maj med stor succes. 

God dialog på FB om arrangementet. 

Landsbyrådet fik hele 9 nye medlemmer – og mange gode samtaler – bla. 

med lokale politikere. Vores deltagelse i kommende lignende 

arrangementer må drøftes på et passende tidspunkt. 

 

Krydset ved A6/Gulddyssevej er nu med Lyssignaler og blev indviet 1-6-

2021. 

 

Seniorboliger på ”Smørblomstens” grund (Lokalplan 711) 

Palle har igen-igen rykket for svar om flytning af lege-brandbil over til 

legepladsen ved det grønne område. 

 

Revision af Foreningslisten for Gundsømagle 

Nyhedsbrev 02/2021 udsendt til alle på listen. 

Roskilde Kommune har en foreningsfortegnelse (Foreningsportalen), som 

også kan anvendes. Landsbyrådet har indlagt sig på listen, men kan 

konstatere, at den ikke omfatter mange foreninger i Gundsømagle. 

Link: https://foreningsportalen.roskilde.dk/side.asp?wkid=10056&side=1 

Foreningsportalen er baseret på at foreningerne selv tilmelder sig og ajourfører sine 

 

Palle 
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oplysninger. 

 

Roskilde Kommune arrangerer Lokalrådenes Dag d. 25. august 17-21 på 

Rådhuset – Husk tilmelding – vi kan evt. lave samkørsel… 

 

Der er udsendt liste med alle vores medlemmer samt markering på et 

Google-kort!  Kan det bruges? 

 

63 nye boliger på SØMMES VÆNGE ved Holmevej. 

OBS: Det første spadestik tages onsdag d. 9. juni kl. 12:30 

Alle er velkomne!  

 

6) PR-TV monitor ved Brugsen og Bycenteret  (ca. 19:30) 

David fra Roskilde IT præsenterer et forslag 

Det er væsentligt billigere end tidligere omtalte forslag. 

Ved næste i august må vi vurdere hvordan Landsbyrådet indgår i en evt. 

løsning. 

 

Referat: 

David fremlagde et forslag – og kom med priser på etablering og 

løbende udgifter. (Se bilag). 

Der blev stillet spørgsmål omkring: 

Forsikring, Momsregistrering, hvor mange kan vi forvente at få 

med, hvor kan TV bedst placeres, og at første skridt må være at få 

Brugsen, Casinopubben og de øvrige i centret med på ideen!  Der vil 

være lyd på TV’et, kan de øvrige i centeret acceptere dette?  Hvor 

mange ressourcer vil det kræve af Landsbyrådet! Måske kan/vil 

Folmerhus sponsorere startudgifter!? 

 

ALLE 

7) Aktuelle emner Her&Nu 

Renovering af ”Byens Træ”      

Vi har modtaget 8500 kr. fra Dagli’Brugsen 

Resten kan evt. hentes via en vores ansøgning til Roskilde Kommune 

(Det afgøres i løbet af juni) 

Ellers må vi overveje en sponsorordning til fremtidig vedligeholdelse af 

”INFO-Træet”. 

 

Torsdagsvagt – torsdag kl. 18-19 i lige uger! 

Karin har rundsendt tegningsliste for vagter. 

 

Palle har sendt en forespørgsel til Forsamlingshuset omkring idéen med at 

lave et gammeldags valgmøde i Forsamlingshuset. 

Karin og Palle har kan foreslå disse datoer:  26. oktober eller 2. november 

(begge tirsdage) 

Hvem vil være med i et VALGMØDE-udvalg? Der skal kontaktes 

politikere, laves spørgsmål til dem, og findes en levende ordstyrer.  

 

Bytte-reol i Bycenteret til brætspil mv. Biblioteket har sagt OK til ideen, 

også evt. til bøger, hvis vi ønsker det. Hvad er status? 

 

Blaffernationen v/Carsten Theede vil gerne lave en event sammen med 

os og folk fra Roskilde Festival Højskole. Den var planlagt til juni, udsættes 

nu til efter sommerferien. (Notat ER udsendt). Hvem vil være med til 

 

Alle 

 

 

  

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

Hvem? 

 

 

Karin 

 

 

 

Hvem? 
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gennemførslen? 

Carsten tilbyder 3-4 blafferbænke til byen, som laves af elever fra Roskilde 

Festival Højskole.  

 

Skal vi udvide vores FLAG-alléer i byen? Piledyssen og måske andre steder? 

 

Bestyrelsesarbejdet generelt? 

Fungerer vores møder? Kommer alle til orde? Skal vi have en bedre intro til 

nye medlemmer? 

Skal vi genoverveje vores formål? Hvor ser borgerne på os? 

Er der behov for en spørgeskema-undersøgelse (evt. via FB)? 

(Hvad forventer gundsømaglerne af os)? 

Skal vi lave et seminar for bestyrelsen – med mere tid til eftertanke? 

 

Referat: 

Ovenstående emner blev kun periferisk berørt. 

Omkring valgmøder med politikere har vi reserveret disse datoer: 

Onsdag 26. oktober eller 2. november 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

8) Økonomi og generalforsamling      v/Erik 

       Foreløbigt regnskab er udarbejdet   

Generalforsamlingen er sat til onsdag d. 22. september i Forsamlingshuset. 

Lokalet er reserveret. 

Der er vedtægtsændringer på programmet. 

Et ad hoc udvalg gennemgår vedtægterne for evt. yderligere rettelser. 

 

Abonnement på ZOOM??  (kr. 118 om måneden?) er opsagt 31/5 

 

Drøftelse af kontingentets størrelse. 

Formanden har foreslået 120 kr/person og 200 kr/husstand. 

Hvis dette gennemføres foreslås en lille ændring i budgettet for 2021. 

Formanden fremlægger emnet på mødet, begrundet i at vi pt. ikke har 

udgivet et BLAD i 2021, og at vi kun har planlagt 1 jazz-koncert. 

 

Hvis andre har forslag til aktiviteter, der påvirker budgettet for 2021 er det 

ved at være sidste frist.  

 

Birthe er kommet med en række forslag omkring hvordan vi kan give 

medlemmer bedre økonomiske fordele, samt om medlemskonkurrencer 

mv. 

Referat: 

Ikke behandlet – overføres til næste møde 

 

 

 

ALLE 

 

 

 

 

 

 

ALLE 

 

 

 

ALLE 

 

 

Birthe 

8) De grønne arealer midt i byen 

Klaus Giessing (G77-fodbold) har taget initiativ til en drøftelse blandt 

involverede parter om ideer og gode planer for området. 

(G77, Mødestedet, Spejderne, Landsbyrådet, Kulturforeningen, AOF-

Gundsø  mv.) 

Møde afholdt tirsdag d. 25. maj kl 16:30 i Mødestedet! 

Man drøftede gode idéer til en ny bygning med toilet, omklædning og 

mødemuligheder. 

Der kom desværre ingen repræsentanter fra Kulturforeningen, Spejderne 

og grundejerforeningen Gundsøparken. 
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Næste møde er planlagt til: Tirsdag d. 15. juni 16:30 

Referat: 

Ikke behandlet – overføres til næste møde 

 

9) Ønske om helhedsplan for Gundsømagle 

Vi har fået svar fra Jens Børsting, Plan- og Teknik udvalget. De ser positivt 

på henvendelsen – og kommer senere med et mere uddybende svar 

Referat: 

Ikke behandlet – overføres til næste møde 

 

 

Karin/ 

Palle 

10) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Møde afholdt onsdag d. 17. marts kl. 19 

Næste møde afholdes, når der opstår behov 

 

NATUR & STIER: 

Videomøde afholdt torsdag d. 25. marts kl. 19 

Palle har kontaktet Nora Salling i Roskilde Kommune og bedt hende om et 

møde, gerne inden sommeren er ovre os. 

Fugleværnsfonden vil gerne møde repræsentanter fra gruppen d. 10. juni 

ude ved Gundsømagle SØ, for at drøfte og se på vores ønsker. 

Kaare T., Anne-Louise og evt. flere deltager. 

 

BYFORSKØNNELSE:   

Der er afholdt møde torsdag d. 8. april kl. 19  

Referat er udsendt. 

Gruppen fortsætter arbejdet. 

Paradistræerne har blomstret og er nu afblomstret .. 

Palle har sendt et billede til Mette Jessen, RK af træerne… 

 

JAZZ: 

Sensommerkoncerten forventes gennemført lørdag d. 28. august. 

Erik indkalder til forberedende møde først i august. 

 

PR-gruppe: 

Nyhedsbrev 02/2021 er udsendt til alle medlemmer og til foreninger og 

grundejerforeninger. 

Leif har omdelt Nyhedsbrevet i Gundsømagle Øst. 

Palle har brugt noget af vores tilgodehavende hos VistaPrint til PR-labels og 

10 Krus. 

Det resterende beløb foreslås til PR.artikler som: 

Indkøbsposer med vore Logo  og/eller flere krus (Kan bruges som gaver) 

Andre forslag er velkomne. 

Pengene skal bruges inden 12-6-2021!!! 

 

Palle har udarbejdet en PR-folder om Landsbyrådet! Den fik sin debut ved 

loppe-dagene. Kan den bruges?  (Se vedlagte) 

Skal den omdeles og evt. hvor?  

Referat: 

Resterende tilgodehavende hos VistaPrint anvendes til 

Indkøbsposer med LOGO og lidt flere krus.  Der er pt. et tilbud med 

40 % rabat. 

PR-folder!  Det aftales af Birthe læser korrektur på den – og den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik 

 

 

Palle 
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derefter kan anvendes til PR-kampagner frem til 

generalforsamlingen til september. 

 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Næste møde mandag d. 23. august 2021 kl. 19 

Herefter foreslår vi disse mødedatoer: 

Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 19 

Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 19 

onsdag d. 10. november 2021 kl. 19 

torsdag d. 9. december 2021 kl. 19  (Juleafslutning!) 

 

Referat:  Formanden vil gerne byde på en kop vin samt et par 

godbidder på hans terrasse TIRSDAG d. 22. juni 2021 kl. 17 – 

for at sige GOD SOMMER! 

Her vil der også være plads til lige at tage nogle af de emner 

op, som vi ikke nåede ved ovenstående møde.  

 

 

 

 

 

Alle 

 


