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Referat af bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: tirsdag d. 14-06-2022       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                          A 

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   A 

Allan Engelbrecht, aholmbach@gmail.com   Mobil: 22932518   

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180    

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

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777   M 

Lisbeth Taulow  lisbeththaulow@outlook.dk  Mobil: 30466173   M 

Peter Håkansson  peter.haakanssonev12@gmail.com Mobil: 60517841  

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden med Referat    

1) Valg af ordstyrer         Lisbeth 

2) Valg af referent           Solvejg 

3) Kan dagsordenen godkendes        Ja 

4) Opfølgning fra sidste referat         Godkendt 

5) Orientering fra formanden 

Fremtidigt valgsted i Gundsømagle… 

Ændres ikke PT. GLR gør ikke mere – men er enige i, at det vil være bedst i 

forsamlingshuset.  

GLR støtter op, hvis det gøres til en politisk sag. 

 

MTB-løbet 14.-15. maj blev afholdt i sol og godt vejr… 

Fint arrangement. Formanden var som sædvanlig på pletten 😊 

 

Pinse-jazzen blev en gedigen success. God musik – og økonomisk 

overskud. 

Der blev indsamlet 2000 kr til støtte til arrangementet. Desuden forventes 

et overskud på ca. 2000 kr på Bar-salget. Deles med Gulddyssegård. Det 

endelige regnskab foreligger dog ikke endnu.  

 

Hvordan gik Byfesten?! 

Superfint arrangement. (krav til afholdelse af arrangement stiger) Birthe 

startede allerede i efteråret med ansøgninger. 

GLR havde en lounge og fik 14 nye medlemmer. 

Der manglede indstillinger til årets borger!! 

Evalueringsmøde den 21.6 

Nov. mdr skal GLR have feed back fra kulturgruppen om hjælpefunktioner 

til byfest. 

 

 

 

ALLE 
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Arbejdet i bestyrelsen! 

Vi bliver nødt til at have en drøftelse af det det fremtidige arbejde. 

Formanden føler at han alt for ofte står alene med opgaverne!! 

Bestyrelsesmedlemmer sidder fremover på skift på kontoret. 

Vi har fordelt bemanding på Landsbykontoret til og med september mdr.  

 

6) Helhedsplanen   

Møde af holdt 11. maj om opstart (50 deltagere) 

Møde afholdt 21. maj om klima, grøn omstilling (35 deltagere) 

 Pænt fremmøde, god debat – husk det kører til 31 aug. 

 Der laves et event i centeret ang. portalen - viskaber.roskilde.dk – 

Den 11-12 og 13 aug. 

Der laves en flyer med opfordring til at lægge forslag ind. Palle laver forslag 

sammen med Andreas/Sofie. 

Der laves en Roll-up som kan bruges i andre sammenhænge. Birthe har 

kontakter  til DGI. 

Møde den 21.6. kl 10.00 

Forslag og idéer indlægges på portalen viskaber.roskilde.dk 

 

Mange gode ideer er indlagt! Følg med i debatten og kom med 

indspark på portalen! 

 

 

ALLE 

7) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1 

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver !! 

 

 

Alle 

 

 

8) Økonomi v/Erik 

Kontingentopkrævning for 2022 igangsat via bemærkning i sidste 

Nyhedsbrev. 

Palle udsender derefter opkrævninger via mails.  

 

 

Erik/Palle 

 

9) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

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

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Gruppen fik efter generalforsamlingen 3 nye medlemmer. 

Palle har orienteret Kaare (tovholder) om herom. 

Nyt møde 17.juni 

 

PR-gruppe: 

Nyhedsbrev blev udsendt 17. maj, bl.a. med BYFEST-programmet. 

 

Håndtering af vores FB-sider. 

En del spam har ramt Dialog-gruppen – falske events oprettes!! 

Palle og Andreas kigger på det. 

 

Stort tiltag til Byfesten med opslag, information og gode tilbud.  

Madfællesskabet samles kl. 12-12:30 i vores lounge ved Byfesten! 

Planlagt 2 events/madfællesskab til efteråret 
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14) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Kommende møder i 2022: 

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 

  

 


