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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: 14-09-2021       Tid: Kl.   19:00 – 21.15  
 

Palle Gram Jørgensen Palle.gram.joergensen@gmail.com Mobil 2681 1621  

Karin Linde Pedersen    Linde.pedersen@gmail.com   Mobil.: 4013 5951                    Ferie 

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

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

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

Steen Andersen    Skovly130@gmail.com   Mobil.: 4031 3795                       Afbud 

John Kruse Andersen  krusemadsen2018@gmail.com  Mobil.: 2327 3744                                  

Anne-Louise Bjerregaard   Al.smidthansen@gmail.com  Mobil.:  4080 0100                                      Afbud 

Karen Fonseca    karenfonseca@hotmail.com Mobil.: 2042 7612                                 Udtrådt jun 21 

Leif Thornberg   leifforsamlingshus@gmail.com  Mob.:  5164 1413                                          Udtrådt aug 21 

  Marianne Kiærulff  mk@hejnstrupdal.dk     Mob.  23251350   Suppleant indkaldt  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden og Referat  

1) Valg af ordstyrer          Marianne Kiærulff    

2) Valg af referent            John Kruse    

3) Kan dagsordenen godkendes      Godkendt    

4) Opfølgning fra sidste referat      Intet    

5) Orientering fra formanden 

Lokalrådenes Dag d. 25. august 17-21 på Rådhuset – Palle og Erik var med 

– Mødet var positivt og givende. 

 

Frivillig fredag! Fredag d. 24. september i Roskilde Hallen. Palle og Lene 

deltager. Palle har lavet 2 indstillinger omkring frivillige.  

 

Borgmester Tomas Breddam gæster Gundsømagle Forsamlingshus tirsdag 

d. 28. september kl. 19. Han kalder det Fremtidsmøde. (AOF-Gundsø-

arrangement). Alle opfordres til at deltage ligesom andre ildsjæle i byen bør 

opfordres til at deltage. 

 

AKKS-diplom. Roskilde Kommune har bolden  Henvendelse fra sekretær – 

oktober –Sidste: Møde foreslås til 26/10, 16:30-18  hvor der er 

fællesspisning!? Palle foreslår det til Morten Gjerskov, som pt. er 

tovholder. 

 

Dragedagen må evt. flyttes frem til søndag d. 10. oktober. Den 1.-3. 

oktober er Ørebjerget og skoven reserveret til et kæmpe MTB-

arrangement. Dragedagen afholdes som planlagt den 3. Oktober. 

 

Palle var til indvielse af Café Fjordglimt i Jyllinge. Den drives af frivillige 

kræfter. Stedet er flot, og har byens bedste udsigt. Kan på det varmeste 

anbefales. Åben ons, fre, lør og søn kl. 10-20 

 

Landsby og bydelsprisen 2021 – Ansøgningsfrist 4. oktober 2021 

 

Palle/Erik 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

Palle 

 

 

 

Alle 
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Side 2 

Vi besluttede IKKE at søge Landsby- og bydelsprisen i år, men satse 

på et godt projekt i 2022. 

 

Årets borger 2021 skal snart igangsættes, og det blev besluttet at 

uddele prisen i 2022. 

  

6) Økonomi og generalforsamling      v/Erik 

Generalforsamlingen er nu udskudt til Mandag den 11. oktober 2021 

Dagsorden skal derfor udsendes senest mandag d. 20. september. 

Med angivelse af vores aftalte punkter om forslag til kontingentnedsættelse 

og de små ændringer i vedtægterne. 

Vi har aftalt ikke at servere smørrebrød, men øl/vand/vin med diverse 

snacks tilbehør. 

Palle foreslår at vi spørger deltagerne (via fremlagte sedler) om f.eks: 

Hvad er dit største ønske omkring Gundsømagle? 

Hvad vil du gerne have at Landsbyrådet skal arbejde med for byen? 

 

Pt. har vi 406 medlemmer for 2020 (2 nye medlemmer ved sidste 

torsdagsvagt – nytilflyttere fra Nordljylland) 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

Alle 

7) Aktuelle emner Her&Nu 

Renovering af ”Byens Træ”      

Palle HAR 1-9-2021 bedt Stig fra Stig & Jesper i Ølstykke om et bud på 3 

stk. plexiglas plader med magnet-strimler. 

 

Bytte-reol i Bycenteret til brætspil mv.samt mere liv i centeret  

OK fra Bibliotek, Folmerhus og Isabella. 

Reol er fremskaffet, placering og regler mangler. Afventer at Karin kommer 

retur fra ferie. 

Palle foreslår at vi permanent sætter SKAK-brikkerne op i centeret! De 

ligger og samler støv i kælderen. Det afprøves som et forsøg. 

 

Fællesspisning starter igen til oktober 

Der er kommet flere frivillige. Næste fællesspisning er 26. oktober i 

Forsamlingshuset. 

 

Bestyrelsesarbejdet generelt? 

Forslag til en ny mødestruktur er velkommen. 

Hvordan får vi genskabt nogle selvkørende arbejdsgrupper? 

Palle forslår at Byforskønnelses-gruppen og Naturgruppen slås sammen. 

Mange emner falder naturligt sammen. 

OBS: der er jo plads til FLERE ildsjæle i bestyrelsen. Alle bedes kigge efter 

egnede emner i byen – og opfordre dem til at stille op. 

Dette punkt udsættes til næste møde. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Alle 

 

 

Karin/Palle 

 

 

Karin 

 

 

 

 

 

Alle 

 

8) De grønne arealer midt i byen / Bevaringsgruppen 

Møde afholdt tirsdag d. 31. august i Mødestedet! 

Man fik udarbejdet et ”Notat” om ønske af bevaring af de grønne områder 

midt i byen, og ønske om et moderniseret hus til omklædning samt andre 

formål for de fælles interessenter. 

Dette ”Notat” skal udsendes til lederne af de politiske partier i Roskilde 

samt lægges på centrale steder i byen. Desuden vil Landsbyrådet 

offentliggøre det på FB og på deres ordinære hjemmeside. 

 



Side 3 

Der var lidt uenighed om dette emne. Vi håber at høre fra gruppen 

og at alle involverede bliver hørt om planerne. 

Palle har deltaget på sidelinjen i gruppen, og slår fast, at der i 

gruppen ikke har været nævnt evt. interne udfordringer i G77. 

Gruppen består af brugerne af det nævnte område, og opfordrer 

alle til at området bevares – og at omklædningsrummene 

moderniseres.  

 

9) Ønske om helhedsplan for Gundsømagle 

Opstart i 2022. 

Men i næste blad bør projektet omtales nøje, men henblik på at finde 

ildsjæle, der kan indgå i arbejdet.  

 

 

Karin/ 

Palle 

10) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Møde afholdt onsdag d. 17. marts kl. 19 

Næste møde afholdes, når der opstår behov 

Allan Engelbrect  vil gerne være med i gruppen. Han er velkommen! 

 

NATUR & STIER: 

Videomøde afholdt torsdag d. 25. marts kl. 19 

Nora Salling er vores kontakt i Roskilde Kommune  

Palle har skrevet til Nora og bedt hende komme med forslag til et møde 

med gruppen. 

 

BYFORSKØNNELSE:   

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

Gruppen fortsætter arbejdet, bla. med løgplanter ind langs tilkørselsvejene 

til byen. 

OBS:  Se de smukke blomster på Sognevej og ind mod byen i højre side. 

Sået af ejeren (Gundsøgård) i et bælte på ca. 1 m hele vejen… Smukt … 

          Der satses på at de 2 grupper, Natur og Byforskønnelse, slås                  

          Sammen og holder fælles møder fremover. 

JAZZ: 

Jazz-koncerten d. 28. august: 

Det blev regnvejr og vi rykkede indendørs. 

Musikken var superb, og vi havde vel ca. 80 gæster til en prima koncert. 

Men pga. manglende salg fik vi et underskud på ca. 2300 kr. til deling med 

Gulddyssegården. Stor tak til ALLE de frivillige.  

 

PR-gruppe: 

Palle kører pt. en sommerkampagne på FB. Vidste du at …. 

Den kan afsluttes med udsendelse af vores FOLDER til hele byen! 

Et blad forventes udsendt sidst i oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle/Erik 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

Næste møde torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 19 

BEMÆRK de lidt ændrede mødedatoer: 

Tors d. 11. november 2021 kl. 19   

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

Julemarked den 13. November med stort program. 

 

 

 

 

Alle 

 


