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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: Mandag d. 17-01-22       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                     

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

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

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

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

Marianne Kiærulff, mk@hejnstrupdal.dk  Mobil: 23251350  

Allan Engelbrecht, aholmbach@gmail.com   Mobil: 22932518 A 

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180 A 

Andreas Olsen Reinemo   aor@c.dk      Mobil: 27509662  

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden/Referat  

1) Valg af ordstyrer     Marianne    

2) Valg af referent       Karin     

3) Kan dagsordenen godkendes    Godkendt      

4) Opfølgning fra sidste referat       

        Forslag til regler for udlejning af foreningslokalet godkendt. Kopi vedhæftet. 

   

5) Orientering fra formanden 

Anne-Louise er udtrådt af bestyrelsen, men stadig med i Natur- og Sti-

gruppen. 

 

Palle kontakter vores suppleant Solvejg Sehested, for indtræden i 

bestyrelsen. 

 

Bevaringsgruppen (Grønne områder i bymidten) har holdt møde d. 11. 

januar. 

 

Referat: 

Bevaringsgruppen består af repræsentanter for alle brugerne af det grønne 

område omkring Den Gamle Skole. Initiativet til gruppen er taget af G77-

fodbold. Palle har været med til alle møderne. 

Landsbyrådet ønsker at G77’ledelse også indgår i planerne for området og en 

ny bygning til omklædning/multirum. Hvis politikerne til sin tid skal godkende et 

projekt, er det vigtigt at G77-ledelsen står bag projektet, og ikke kun G77-

fodbold. 

Palle orienterer Bevaringsgruppen herom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

6) Nyhed: Landsbyrådets opgaveliste 

For at holde styr på opgaver og for at ingen opgaver skal gå i glemmebogen, 

er der nu oprettet et dokument med opgaver og nye ideer. 

(Se vedlagte). Den skal løbende ajourføres, og nye opgaver kan tilføjes, når 

 

Alle 
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ideer og behov opstår. 

Når opgaven er udført, slettes punktet fra opgavelisten. 

 

Desuden vedlagt et ældre notat om arbejdsopgaver for bestyrelsen – dette 

bør revideres og gås efter og tilrettes. 

 

Referat: 

Kort gennemgang af opgavelisten - kopi vedhæftet 

Andreas vil gerne se på opgaven omkring ”Byens Kalender”. 

Punkt Byens træ i opgavelisten er igangsat af Palle. (Stiig & Jesper er rykket) 

 

Punkt Kontor - Birthe har kontaktet Anja. Der skal aftales løn, 

arbejdsområde, hyppighed, og herefter skal bestyrelsen godkende. 

 

Nyt punkt omkring Julemarked tilføjes. Bestyrelsen ser gerne af dette 

arrangement afholdes i Landsbyrådets regi. 

 

 

 

 

 

 

Palle, Erik 

og Karin 

7) Økonomi v/Erik 

Hvad er status pr. 1/1-2022 

Faktura for BLAD er først betalt i 2022 

Er annonce-penge for Bladet kommet i hus? 

”Den Gamle Juletræsfest” gav 4880 kr. i underskud 

Kan konto fra Juletræsfesten overføres til GLR (Ca. 14.000 kr.) 

Regnskab for sidste Fællesspisning?  

14.000 kr i støtte til JAZZ er modtaget af Roskilde Kommune 

Status på medlemmer: 

302 har betalt for 2021 pr. 1-1-2022 

(Palle udsender rykkere) 

 

Referat: 

Kassebeholdning 17.01.2022 kr. 57.000 ca. 

 

Hertil kommer kr. 6.700 for annoncer i seneste "Landsbynyt". Erik rykker 

igen disse annoncører. 

 

Roskilde kommune har indbetalt støttepenge til Jazz´en. (14.000 kr) 

 

Juletræsfesten får fremover en konto i Landsbyrådets regnskab. Derved 

sparer gruppen kr. 2.500 årligt i bankgebyr. Erik kontakter Jette Larsen om 

det praktiske. 

 

Fællesspisning - regnskabet for arrangementet i oktober viste et overskud på 

kr. 4.930, idet Dagli´brugsen sponsorede råvarer og lejen af Forsamlings-

huset. 

Fællesspisningens byttepengekasse indeholdende kr.1.500 noteres nu som 

sådan i budgettet/regnskabet. 

 

 

 

Erik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik 

 

 

 

Erik 

8) Årets kommende opgaver 

Helhedsplan for Gundsømagle 

Birthe og Karin deltager i et projekt om Verdensmål mv. arrangeret af 

Roskilde Bibliotekerne. Næste møde 19/1 kl. 10:30 

På mødet er et emne bla. Repair-café i Gundsømagle 

 

Klimaakademiet og kommunekaravane 

 

 

 

Birthe 

Karin 
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Kaare, Andreas, Sofie og Palle deltager i INFO-møde herom d. 18/1 kl. 

15:00 på Roskilde Rådhus. På dagsordenen står bla. også emnet 

Bæredygtig mobilitet. 

 

Vi bør drøfte hvilke tiltag som Landsbyrådet vil satse på at bringe ind i 

ønskerne til Helhedsplanen. Jvf. Artikel i bladet omkring ”Borgernes ønsker 

til byen”. 

Landsbyrådets tanker kunne være boliger (seniorer, fællesskaber), grønne 

områder, klima, trafik (privat, offentlig) bl.a.  

 

Tim fra Svogerslev Landsbyråd vil gerne uddele sine erfaringer med os 

(f.eks. til marts mødet).  

Tim (Svogerslev Landsbyråd) inviteres til februar eller marts mødet, 

afhængigt af Helhedsplanens start. 

 

Næste generalforsamling 

Dato bør fastlægges. Pt. er Forsamlingshuset dog lukket. Formanden 

foreslår en dato sidst i marts 2022. 

Ønsker til kommende helhedsplan skal primært komme fra borgerne i 

Gundsømagle. 

 

Næste generalforsamling fastlægges til onsdag den 20.april i G77`s lokale 

på Margretheskolen. OBS: Efterfølgende har kasserer Erik meddelt at han 

ikke kan denne dag – ny dato findes på februar-mødet. 

 

Fællesspisninger 

Februar-arr. aflyses 

April arr. forventes at kunne gennemføres 

Fællesspisningen afholdes næste gang 5.april. 

Coop "Vores Madfællesskab" har inviteret til konkurrence om en dag i 

efteråret med Claus Holm som gæstekok - vi har lagt billet ind - se 

vedhæftede. 

 

Garage loppemarked 2022 

Kunne passende ligge sidst i maj måned. 

Garageloppemarked fastlagt til 20.- 22.maj. Andreas koordinerer facebook-

tilmelding, i samme gode stil som sidste år. 

 

Byfest 2022 10.-11. juni  

Opbygning og bemanding af stand 

Landsbyrådets telt til byfesten skal indrettes og bemandes - kreative ideer 

og folk søges blandt bestyrelsen til dette. 

Årets borger skal findes og Byfest gruppen skal kontaktes om hvorvidt 

afsløringen kan ske f.ex. lørdag den 11. juni om eftermiddagen. Marianne 

kontakter gruppen. 

 
Arrangement med Hanebjælken for ConAmore-prisen 

Skal være med amatører, f.eks. GAS (Gundsø Amatør Scene) 

 
ConAmore-prisen . Eva Hjeilsø(GAS) er kontaktet af Palle om ideer til en 

optræden. Musikforeningen "Stakladen" kunne også være en mulighed - 

yngre publikum. 

 

Kaare 

Andreas 

Sofie 

Palle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin 

 

 

 

 

 

 

Andreas 

 

 

 

 

 

Alle 

9) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

Et møde her i foråret kan planlægges, der er mange ønsker om trafikken på 

borgernes ønsker om byen. 

 

 

Allan 
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Palle kontakter gruppen for planlægning af et nyt møde 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Der blev afholdt møde 9/12 kl. 14:30-16:30 

Byforskønnelsesgruppens møde 9/12/21 med Nora Salling og Mette Jessen, 

er desværre ikke refereret. Seneste projekt med træ alle og forårsløg blev 

vist frem. Der vil blive fulgt op på forårsløgsætning ved indfaldsveje. Palle 

og Karin 

Et projekt vedr. RUC-undersøgelse på området  Gundsømagle sø, Hove å til 

fjorden sendes til hele bestyrelsen og Kaare. Karin. 

 

JAZZ: 

Alting kører planmæssigt, dog mangler vi en kontrakt på pinsejazzen. 

(4. juni Paul Harrison + 27/8 Carling Family ) 

Ved dårligt vejr=Indendørs arrangement må det overvejes at droppe fadøl. 

Præcisering: Ved indendørs arrangement sælges der dåseøl, i stedet for 

fadøl. 

 

PR-gruppe: 

Blad nr. 20 udkom planmæssigt i starten af december. 

Efter sigende er det blevet godt modtaget. 

Efterfølgende artikel i Dagbladet om ”Borgernes ønsker til byen” 

 

Vi bør fastlægge en metode til orientering om Helhedsplanen, når arbejdet 

kommer i gang. 

 

 

 

 

 

 

Palle/Erik 

 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Kommende møder i 2022: 

tirsdag 8.februar - uge 6 

onsdag 9.marts - uge 10 

torsdag 7.april - uge 14 

mandag 9.maj - uge 19 

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 

 

Referat: 

Borde udlånt til julemarkedet står i mødelokalet. - julemarkedsgruppen 

bedes sørge for at de kommer på plads i kælderen. 

 

Mødekalender godtaget. 

 

Palle orienterer om filmoptagelse i Forsamlingshuset i den kommende tid. 

Til serien "den som dræber". Optagelse i uge – forlyder det. 

 

Husk at altid at melde afbud, hvis du ikke har mulighed for at 

deltage i bestyrelsesmødet. 

 
 

 

 

 

Alle 

 


