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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: torsdag 09-05-2022       Tid: Kl.   19:00 – 21.15  
 

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                                  M 

Lene Barfod   lenebarfod@mail.dk  Mobil.: 2645 6193                            M 

Marianne Kiærulff, mk@hejnstrupdal.dk  Mobil: 23251350  Fra kl. 20 

Allan Engelbrecht, aholmbach@gmail.com   Mobil: 22932518  Fra 19 – 19.10 

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180  A 

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

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777  M 

Lisbeth Thaulow  lisbeththaulow@outlook.dk  Mobil: 30466173  M 

Peter Håkansson  peter.haakanssonev12@gmail.com Mobil:   M 

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden og Referat:   

1) Valg af ordstyrer       Erik 

2) Valg af referent         Lisbeth 

3) Kan dagsordenen godkendes        Godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat          

5) Præsentation af den nye bestyrelsen 2022 

Velkommen til Lisbeth & Peter 

Præsentation, bordet rundt. 

Hvad vil jeg godt arbejde med for byen? 

Referat: Kort præsentationsrunde, hvoraf det fremkom at bestyrelsen har 

mange forskellige kompetencer at trække på. 

 

 

ALLE 

6) Evaluering af generalforsamlingen 

Oplægget ved K.Gylling 

Referat: Fint og inspirerende oplæg. Kristian var meget engageret, og 

sprudlede ved oplægget. 

Generalforsamlingen generelt. 

Referat: Godt fremmøde med god stemning. 

Maden fra Brugsen, G77-lokalet mv. 

Referat: Rigtig flot anretning fra Brugsen, med meget velsmagende mad. 

G77-lokaler kan anbefales til næste generalforsamling. 

 

 

 

7) Konstituering efter generalforsamlingen 

Valg af tillidsposter- Formand, næstformand, kasserer, sekretær 

Følgende blev valgt: 

Formand: Palle Gram Jørgensen 

Næstformand: Andreas Olsen Reinemo 

Kasserer: Erik Wendel Nielsen 

Sekretær: Opgaven går på skift og vælges ved mødets start 
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Side 2 

IT-mand på kontoret: Peter Håkansson 

Oprydning på kontoret: Alle 

8) Mødet om Helhedsplanen d. 11. maj kl. 19-21 

 

Erik, Lisbeth, Marianne og Palle var til formøde d. 3. maj om 

projektet  

Roskilde Kommune er vært, men Landsbyrådet bistår med hjælp. 

På mødet skal indsamles ønsker til byens udvikling. Det vil foregå via 

gruppearbejde – og indberetning på hjemmeside, som er udviklet af 

Roskilde Kommune. 

På mødet vil der samtidig være en orientering om lokalplan 711 (Anna’s 

Have) 

 

Medlemmer fra Landsbyrådet skal fordele sig i de 5-6 grupper, der dannes 

på mødet. 

 

Der er pt. 43 tilmeldte. 

 

Hvilke emner vi gerne have bragt frem? 

Boligudbygning? Institutionspladser? Grønne områder? Trafikale 

udfordringer? 

(BILAG: Vores BREV fra maj 2021 om Helhedsplanen) 

Referat:  

• Palle orienterede om mødets afvikling, herunder struktur. 

• PT er der tilmeldt 60 personer. 

• Lisbeth har haft personlig kontakt til lederne i børnehaven og på Margretheskolen, 
som også har udsendt reminder til forældre/bestyrelse om mødet. 

• Palle har 5 min. indlæg på mødet og orienterer kort om baggrund for mødet, og 
kommer med et par egne eksempler på ideer til Helhedsplanen. 

• Borde opstilles kl 18 af fremmødte bestyrelsesmedlemmer sammen med 
”kommunefolk”. 

• Tovholder ved bordene er: Palle, Peter, Birthe? Solvejg, Andreas, Erik, Marianne, 
Lene – Karin spørges også. Der mangler et par tovholdere som skal findes på mødet. 

• Ideer til Helhedsplanen lægges ud på viskaber.roskilde.dk der vil være åben indtil 
ultimo august. 

• I slynglestuen orienteres der om Annas have. 

• Der har desværre været lidt forskelligt ud om mødetidspunkter, men mødet afvikles i 
forsamlingshuset onsdag d. 11. maj kl 19. – 21. 

• Indkøb: Erik står for indkøb: kaffe, kage, vand, øl, Solvejg laver kaffe. Palle 
medbringer lærred. 
 

 

 

HVIS TIDEN tillader det, kan vi gennemgå nogle af de næste 

punkter -ellers vil de blive overført til næste møde. 

 

 

9) Orientering fra formanden 

VALG-sted Forsamlingshuset eller Margretheskolen? 

Referat: Palle orienterede om at borgmesteren har meddelt at 

Margretheskolen fremad vil være valgsted, blandt andet grundet 

parkeringsforhold. Marianne har allerede reageret på dette, via mails til 

bl.a. borgmester. Marianne vil følge sagen til dørs, da det fortsat er 

Landsbyrådes opfattelse at forsamlingshuset er det foretrukne valgsted i 

Gundsømagle. 

 

 

 

 

 

 

 



Side 3 

 

Bevaringsgruppen 

Der er afholdt møde med spejderne d. 3. maj om projektet med at udvide 

Den Gamle Skole. Møde igen tirdag d. 7. juni  

 

REN NATUR  

Næste år får vi ruter i Gundsømagle. Affaldsindsamling kan indbringe os ca. 

2500 kr- 

 

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

(Kan laves ifm. Byfesten) 

Referat; Opfordring til Dorthe om at lave auktionen/markedet i forbindelse 

med Byfesten. 

 

Formanden tager iført sin kone på Ferie til Grækenland fra d. 23. – 30. maj 

 

I Weekenden 14 & 15 Maj, afholdes der MTB løb i Gulddysseskoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1 

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver!! 

Referat: Udsat til næste møde 

 

 

Alle 

 

 

11) Økonomi v/Erik 

Kontingentopkrævning for 2022 igangsættes nu… 

 

 

Erik 

 

12) Årets kommende opgaver 

 

28.-29. maj: Garageslag / Loppemarked 

Referat: I år samles garagesalg/loppemarked mere centralt i Gundsømagle. 

Der bliver mulighed for at låne borde fra Landsbyrådet til loppesalg. 

Andreas står for tilmelding. 

Der informeres via FB. Marianne og Andreas aftaler i forhold til bordudlån 

 

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

Klimaakademiets Kommunekaravane. 

Emnerne bliver VARME, Bæredygtig mobilitet, grønne fællesskaber 

Roskilde Kommune udsender invitation efter mødet om Helhedsplanen. 

 

Lørdag d. 4. juni: Gulddysse jazz 

Referat: Stole skal vaskes før brug.  Solveig vil gerne hjælpe med dette. 

Erik kontakter Solvejg for nærmere aftale. 

 

Lørdag d. 11. juni:  BYFEST 2022 (Kulturforeningen) 

Opbygning og bemanding af Landsbyrådets stand 

Referat: Landsbyrådet opstiller telt til stand 

Karin står for boderne 

 

 

 

Andreas 

 

 

Alle 

 

 

 

Erik,Palle 

 

 

Alle 

13) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Møde afholdt d. 11. april kl. 16 på vores kontor 

 

 

 



Side 4 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Gruppen fik efter generalforsamlingen 3 nye medlemmer. 

Palle orienterer Kaare (tovholder) om herom. 

 

PR-gruppe: 

Nyhedsbrev udsendes først i juni (inden Byfesten) 

 

14) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Kommende møder i 2022: 

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 

15)      Til næste møde: 

           Byttehylde foran kontoret:  hvem er fremtidig tovholder? 

 

 


