
Side 1 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: tirsdag 15-11-2022     Tid: Kl.   17 – ca. 19   
 

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                          Flyttet fra byen  

Marianne Kiærulff, mk@hejnstrupdal.dk  Mobil: 23251350 M   

Allan Engelbrecht, aholmbach@gmail.com   Mobil: 22932518     

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180     

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

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777 A    

Lisbeth Thaulow  lisbeththaulow@outlook.dk  Mobil: 30466173 M    

  

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden og referat:  

1) Valg af ordstyrer       Palle 

2) Valg af referent         Lisbeth 

3) Kan dagsordenen godkendes        Godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat       Ingen 

5) Orientering fra formanden 

Fibernet i Gundsømagle (OneFiber og nu også TDC!) Der graves pt. mange 

steder, bl.a. på Nyvej  

 

Ridende optog gennem byen – søndag 11-12-2022 – via Isabella Rud – 

slutter af ved Kirken ca. kl. 11 

Kirken er vært ved drikkelse, Landsbyrådet ved jule-boller. Tak for et flot 

initiativ. 

 

Borgmesteren i ”Den Varme Stol” 9-11-2022. Kort referat! 

Herunder: Måske mulighed for Fjernvarme i Jyllinge OG Gundsømagle 

Nyt byggeri ude øst for Sømmes Vænge er undervejs …. 

 

Roskilde Kommunes Bydels- og Landsbypris! 

Ansøgningsfrist: Uddeling sker d. 23.11.2022??? 

 

GAS (Gundsø Amatør Scene) gennemførte en fantastisk flot og morsom 

revy på Spraglehøjgård. Der er måske stadig billetter til 10. – 11. og 12. 

november. Kan STÆRKT anbefales. 

 

Spændende udspil fra Forsamlingshuset måske på vej! 

 

Grønt Omstilling – Palle har bedt om et møde til Januar. (Jesper Graup 

https://www.go-roskilde.dk/ )  Kunne det være mandag d. 9 januar!  

D. 9. januar er godkendt. 
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Side 2 

 

Repaircafé åbner onsdag d. 14. december på Den Gamle Skole (Klasserum 

1) – og igen første onsdag i hver måned fra 2023. (Mere i Opgavelisten). 

Repaircafeen har modtaget midler og blandt andet indkøbt symaskiner. 

 

  

Bemanding m/k af vores torsdagsvagter på kontoret! 

17. november Lisbeth 

1. december: Andreas og Lisbeth 

15. december: Palle og ? 

 

Årets julefrokost 8. december – Hvordan?  

Solvejg, Birthe og Lisbeth arrangerer og informerer. 

 

6) Helhedsplanen   

Torsdag d. 6. oktober kl. 15 var der møde omkring Helhedsplanen. 

De indkomne forslag er blevet prioriteret – og enkelte forslag medtages 

ikke. Arbejdet kører videre. 

Marie Vang går på barsel fra ca. 1. december. 

Til foråret forventes endnu et borgermøde om Helhedsplanen, 

 

Placering af ”Tommelfingeren” 

Roskilde Kommune foreslår Gulddyssevej (lidt uden for byskiltet). Dette er 

godtaget af Landsbyrådet på sidste møde.  

Palle har kontaktet Lars Fuglsang (Fuglsang & Schliemann) – de har fået 

billeder af figuren, og vil gerne hjælpe med fastgørelse på aftalt sted. 

Sidste: Palle har d. 10-11-2022 modtaget nøjagtige detaljerede instrukser 

fra Marie Vang om placering af ”Tommelfingeren”. 

Roskilde kommune kan ikke stå for vedligeholdelse. Landsbyrådet sørger 

derfor for vedligeholdelse. 

 

 

ALLE 

7) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1  

    (Se vedlagte ajourførte liste)  

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver!! 

Til næste møde og punkt til opgaveliste:  

Forårsmarked. 

Foreningens dag. 

 

Event: Lys på cyklen. Alle aftaler med politi og Margretheskolen er i orden. Dato 

offentliggøres ikke. 

        

 

Alle 

 

 

8) Økonomi v/Erik 

Der er oprettet et extra MobilePay nummer til indbetalinger omkring 

Juletræsfesten: 207260 

Der er sket indbetalinger for 356 medlemmer for 2022 

Der resterer betalinger for: 61 medlemmer 

Alle opfordres til at lave PR for medlemsskab 

 

Palle søgte om 32.000 kr til Jazz-koncerter i 2023. 

I første omgang blev der bevilget 16.000 kr. 

Dette er dog senere ændret til 27.000 kr.  

 

 

Erik/Palle 

 



Side 3 

Vi har fået tilbud om indefrysning af udgifter til VARME pga. energikrisen. 

 

Skiltet omkring ”Byens Borger” er nedtaget billigt (Tak til Birthe’s Kaj) og 

indgravering omkring 2022 er bestilt. Kaj får besked når skiltet er klar til at 

blive sat op. 

Varmeregning: Vi afventer og vender det på næste møde. 

Da der var hundekoldt i mødelokalet, indkøbes der en lille varmeblæser til 

kontoret. 

Der oprettes evt. en mobilpay til repaircafeen. Det vurderes når vi kender 

behovet. 

 

  

9) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Ingen pt. presserende sager. 

Der har været henvendelser vedr. heller på Gulddyssevej, da borgere der 

kommer fra sidevejene, har svært ved at komme ud på Gulddyssevej pga. 

hellerne. 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

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

Der er møde igen i gruppen d. 17. november kl. 16:30 

Der plantes FLERE æbletræer i ”Gundsømagle Æblelund” lørdag d. 19. 

november kl. 10. 

Der arbejdes på en guidede gåudflugt fra Gundsømagle til Salvadparken. 

 

MADFÆLLESSKAB 

Fællesspisning d. 1. november blev pga. valget udsat til 22. november 

Det er sidste gang at Brugsen sponsorer betaling af husleje til 

Forsamlingshuset. 

Fællesspisning gennemføres, og vi håber flere vil deltage. 

Fremtiden er uvis for ”Madfællesskabet” 

 

EVENTS/Markeder: 

Julemarkedet AFLYST lørdag d. 26. november. 

Der var kun få tilmeldinger til stande. 

I stedet satses der på et forårsmarked. 

 

Halloween i Gundsømagle.  Andreas lavede kort over byen med over 46 

husstande, der havde pyntet op.   

Arrangementet gik rigtig fint. Næste år er planen, at der søges om 

opsætning af halmballer og oppyntning ved indkørsel til Gundsømagle. 

 

Foredrag på Biblioteket? 

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

deltagere? Forsamlingshuset? Sognegården? Mødestedet? 

Vi er i tænkeboks og med på næste møde. 

 

Mørkeevent på skolevejen? 

Status på dato og deltagelse af skole/politi? 

Landsbyrådet, skole og politi har en plan, ligesom dato er fastsat. Dato 

offentliggøres ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

Palle/-

Lisbeth 

 

 



Side 4 

PR-gruppe: 

Håndtering af vores FB-sider. 

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

 

”Landsby-bladet” er udsat til foråret – pga. stigende priser og manglende 

interesse fra annoncørerne. 

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

I stedet udsendes et par NYHEDs-breve inden jul med de mest aktuelle 

nyheder.  

 

Renovering af vores hjemmeside!   

LT kommer ved næste møde med et kort oplæg om ”foreningsmodulet”. 

 

”Byens Kalender” bør genopstå! 

 

 

 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

Kommende møder i 2022 og 2023: 

torsdag 8. december 2022 - uge 49  (Julefrokost?)  

 

Vi skal afsætte mødedatoer for 1. halvår af 2023! Husk jeres kalender! 

Møderække: 

Mandag d. 9. januar 2022 kl. 18 – 21. Kl 18 – 19 er der bestyrelsesmøde, 

herefter møde vedr. Grøn omstilling. 

Tirsdag d. 14. februar 2022 kl.17 

Mandag d. 27. marts 2022 kl 17 

Torsdag d. 20. april 2022 kl. 17 

Mandag d. 15. maj kl 17 

Tirsdag d. 6. juni 2022 kl 17. 

 

Generalforsamling: onsdag d. 15. marts. Klokkeslæt og sted er ikke 

besluttet. Oplægsholder: Medbring gode ideer. 

 

 

 

Alle 

  

 


