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Referat bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: torsdag d. 22-9-2022     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 Flyttet fra 

byen  

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 M  

Solvejg Sehested  ss@solvejg.dk   Mobil: 29262777 A    

Lisbeth Thaulow  lisbeththaulow@outlook.dk  Mobil: 30466173 M    

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

træde ud af 

bestyrelsen  

  

Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden   

1) Valg af ordstyrer       Erik 

2) Valg af referent        Lisbeth 

3) Kan dagsordenen godkendes       Godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat         

5) Orientering fra formanden 

Stor tak til Lene for en flot arbejdsindsats gennem mange år i Landsbyrådet. Selv 

om Lene er fraflyttet byen, fortæller Lene at hun gerne vil deltage i det omfang 

det er muligt, hvilket vi er meget glade for. 

 

Vores medlem Mouritz Tchikai har på eget initiativ ryddet op foran Brugsen 

og Bycenteret. 

 

Fibernet i Gundsømagle (OneFiber og nu også TDC!) Det kan betyde, at der 

graves 2 gange visse steder.  YouSee er ikke med i aftalen fra OneFiber.  

 

Sagen om VALG-sted i byen dukkede op igen her først i september. Og ved 

et hurtigt arbejde fra Landsbyrådets side blev det besluttet i 

Økonomiudvalget at der nu stemmes i Forsamlingshuset!!         

 

FrivilligFredag – Fredag d. 30. september 

Du kan stadig nå et tilmelde dig – dog senest 23. september 

Palle og Lisbeth deltager om muligt. Palle tilmelder. 

 
Ny smørrebrødsbutik i Bycenteret. ”Hos Nielsen” er kommet godt fra start. 

Landsbyrådet gav en buket blomster på åbningsdagen. 
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Side 2 

Jazz-koncerten d. 27. august var en musikalsk succes. Vi måtte rykke 

indendørs pga. regn, hvilket forhindrede et økonomisk overskud. 

 

Roskilde Kommunes Bydels- og Landsbypris! 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 

Andreas kommer med oplæg i forhold til de 17 verdensmål…….. kan de 

indgå i ansøgningen. 

 

Margretheskolen og ekstern repræsentant til skolebestyrelsen. 

Lisbeth er valgt – og er med til det første møde onsdag d. 21. september. 

Hun orienterer kort herom. 

God stemning i bestyrelsen med stort engagement. 7 klasse vil gerne 

sælge kage/kaffe/te til julemarkedet. 

 

Birthe deltog fredag d. 1. september i Klimamødet i Middelfart. Det skete 

ifm. hendes medlemskab af gruppen om de 17. verdensmål, startet af 

Bibliotekerne i Roskilde Kommune. I disse møder deltager også Karin og 

Palle. 

Birthe fortalte om et meget spændende Klimamøde og muligheden for at 

søge midler til en repair-cafe. Birthe er tovholder. 

 

Arbejdet i bestyrelsen! 

 

Bemanding m/k af vores torsdagsvagter på kontoret! 

Vagter til og med jul fordelt på mødet. 

6. oktober. Lisbeth – evt. Solveig 

20. oktober: Palle og Andreas 

3. november: Solveig spørges – er der andre??? 

17. november Birthe og Lisbeth 

1. december: Andreas og Lisbeth 

15. december: Palle og ? 

 

6) Helhedsplanen   

Sidste frist for indberetning var 31-8-2022 for indberetning på 

viskaber.roskilde.dk 

 

Der kom over 107 forslag ind på platformen, som nu skal vurderes og 

viderebehandles af Roskilde Kommunes Planlægningsafdeling. 

 

Den 20. september kl. 13-16 viser Landsbyrådet Marie Vang + Anna fra RK 

rundt i Gundsømagle.  

 

Torsdag d. 6. oktober kl. 15 vil RK gerne have et møde med Landsbyrådet 

om de indkomne forslag og det videre med Helhedsplanen.   

Palle taler med Roskilde kommune og en endelig dato aftales. Palle melder 

ud. Vores mål er at mindst 3 fra bestyrelsen deltager. 

  

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.  

På rundvisningen d. 20. september får vi vendt nærmere, hvordan vi 

kommer videre med placeringen. 

 

ALLE 
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7) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1  

    (Se vedlagte ajourførte liste)  

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver!! 

 

        

 

Alle 

 

 

8) Økonomi v/Erik 

Kontingentopkrævning for 2022 igangsat via bemærkning i sidste 

Nyhedsbrev. 

Alle indbetalinger fra MobilePay er nu registreret i Medlemsdatabasen, og der 

er noteret 302 betalinger for 2022! 

Palle udsender rykkere til de ca. 100 medlemmer, som endnu ikke har 

betalt. 

Der er pt ca 350 medlemmer. Vores mål er 400 medlemmer. 

 

Palle har indsendt evalueringsskema til RK om årets 2 jazz-koncerter – og 

søgt om penge til 2023-koncerterne.  

 

Hvis nogle af Landsbyrådets arbejdsgrupper forventer større udgifter skal det 

på budgettet for 2023. Husk også at man løbende kan søge beløb til 

aktiviteter (på under 10.000 kr.) via RK’s kulturpulje.  

 

Samarbejdet omkring JAZZ på Gulddyssegården – viser en at har ca. 2600 

kr til gode fra Gulddyssegården. Vi holder evalueringsmøde med dem en 

gang i oktober.  

Evt indkøb af fadølsanlæg 

Der afholdes evalueringsmøde med Gulddyssegården d. 19/10. 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at den igangværende energikrise kan 

medføre, at vi får ganske forhøjede priser på El og varme ifm vores kontor i 

Bycentret. 

 

  

 

Erik/Palle 

 

9) Fra arbejdsgrupperne 

TRAFIK: 

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

Palle må prøve at skubbe gang i gruppen igen. 

RK har svaret på en række spørgsmål fra Landsbyrådet:  

Resten af Sognevej/Hovedgaden forventet renoveret til næste år! 

Der kan ikke laves ”2 minus 1” afstribning gennem byen! Vejen er for 

befærdet i myldretiden til denne type vej. 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Møde afholdt i skoven 1. september med skovfoged Jens Nielsen.  

Han er positivt stemt for plantning af frugttræer på afmærket areal øst for 

Gundsømagle parkvej. Arbejdet kan gå i gang allerede her til efteråret. 

Gruppen arbejder desuden med: Skov øst for byen, flere stier i naturen og 

et kommende jubilæum (25 år) for skoven.   

Referat fra Natur/sti-gruppen udsendes til bestyrelsen.   

 

MADFÆLLESSKAB 
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2 nye fællesspisninger er planlagt:  

  Tirsdag 20. september 

  Tirsdag 1. november 

Løbesedler delt ud i Holmehøjområdet … 

Der deltog ca. 44 voksne og 11 børn til fællesspisningen. Et rigtigt fint og 

hyggeligt arrangement med lækker mad. Der er plads til mange flere. Evt. 

kontakt til Grundejerforeninger. 

 

EVENTS/Markeder: 

Julemarked aftalt til lørdag d. 26. november. 

Udvalg nedsat der består af Birthe, der er tovholder, Solveig og Lisbeth 

Der er udsendt info om mulighed for stande. Ligeledes er en masterplan 

udarbejdet og omdelt på mødet. Udvalget aftaler internt næste møde. BB 

har kontakt til 2 mere der gerne vil deltage. Dejligt. 

 

Skal der laves en event omkring Halloween?  

Når dragedagen er afsluttet, udsener Andreas info på FB. Andreas har 

mange gode ideer til at alle kan få en god Halloween oplevelse. 

 

GAS (Gundsømagle Amatør Scene) har lavet en revy, som opføres på 

Spraglehøjgård d. 4. 5. 6. og 10. 11. og 12. november!  

Kunne det være noget at få den til Forsamlingshuset? 

Ikke umiddelbar en mulighed. 

 

Dragedag: 

Palle har omdelt plakater til skole mv. til at deltage i dragedagen d. 2. 

oktober kl. 11 – 14 på Ørnebjerg. Palle og frue står for kaffe og kage. 

 

Foredrag. 

På mødet blev der vendt muligheder for foredrag, samt 

samarbejdsmuligheder. Skal vendes på efterfølgende møde. 

 

Samarbejde mellem Margretheskolen og Landsbyrådet vedrørende morgen, 

hvor lys på cykler tjekkes. Nærbetjent og skole (færdselskontaktlærer) 

kontaktes for at aftale nærmere 

 

 

 

PR-gruppe: 

Landsbyrådet fik sig en positiv omtale omkring sagen om valgsted i 

Gundsømagle.  Artikler fra DAGLBLADET er rundsendt til bestyrelsen. 

 

Håndtering af vores FB-sider. 

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

 

Et kommende nummer af ”Landsbybladet” planlægges til udsendelse inden 

julemarkedet.  

Nuværende emner er:  (nye emner sendes til Palle). 

Arbejdet omkring Helhedsplanen 

Arbejdet i Naturgruppen om frugtplantage  

Indlæg fra Hans Bredahl om Hanebjælken 

 

Palle laver aftale med Dorthe Bomark, Roskilde Mediecenter om deadlines.    

 



Side 5 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

Kommende møder i 2022: 

mandag 24.oktober - uge 43 (aflyst) 

tirsdag 15.november - uge 46 

torsdag 8. december - uge 49 

 

 

 

 

Alle 

  

 


