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Dagsorden bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: onsdag d. 24-08-2022     Tid: Kl.   19:00 – 21.17  
 

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   A 

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

Sofie Carmel  sofiecarmel@gmail.com   Mobil: 20553180   A 

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

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   

1) Valg af ordstyrer        

2) Valg af referent          Lisbeth  

3) Kan dagsordenen godkendes       Ja 

4) Opfølgning fra sidste referat       Godkendt 

5) Orientering fra formanden 

Spejderlejren i Hedeland – og hjemtagelse af ”Tommelfingeren” 

Vognmand Ole Jensen har kørt ”Tommelfingeren” gratis hjem, og sørger for 

sikker opbevaring indtil endelig placering. 

 

PR-event for Helhedsplanen/Viskaber.roskilde.dk 11.8 ved Bycenteret. 

Tak til Sofie, Birthe, Lisbeth og Palle.  

Gode snakke med byens borgere og nye medlemmer til Landsbyrådet. 

 

Fibernet i Gundsømagle (OneFiber og nu også TDC!)  

Vær opmærksom på lægningsarbejdet, som starter her i september. 

 

FrivilligFredag – Fredag d. 30. september 

Gratis – tilmelding senest 23. september 

 

Margretheskolen søger ekstern repræsentant til skolebestyrelsen. 
Hvis du kommer fra det lokale erhvervsliv eller foreningsliv, ikke har børn 
eller børnebørn på skolen, og hvis du kunne tænke dig at være med til at 
forme byens skole - så leder vi efter dig. 
Bestyrelsen mødes en gang om måneden fra 16.30-19 og består af skoleleder 
og medarbejder-, elev- samt forældrerepræsentanter. Derudover skal der 
være 2 eksterne repræsentanter, og det er her, vi har en ledig plads. 
Lisbeth indstilles til posten, såfremt der stadig er en ledig bestyrelsespost. 
Bestyrelsesposten giver en god mulighed for tættere dialog mellem skole og 
Landsbyråd i forbindelse med ”Viskaber.Roskilde.dk” 

 

ALLE 
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Lene Barfod flytter fra Gundsømagle (Til Holbæk) 
Lene har givet udtryk for at hun vil deltage i mindre grad i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Vores gæve medlem Britta Månsson har ryddet op i BYTTE-reolen.   
Tak til Britta og forespørgsel om hun måske vil påtage sig denne opgave i 
fremtiden sammen med nogle flere. (Palle) 
 

Arbejdet i bestyrelsen! 

På næste møde samles der op fra sidste generalforsamling, så vi får et    

tydeligt overblik over ønskerne til kerneopgaverne i Bestyrelsen. 

 

Ny smørrebrødsbutik i Rosengårdscentret. 

”Hos Nielsen” åbner 1. september. Palle repræsenterer Landsbyrådet med 

en hilsen til ”Hos Nielsen” 

 

6) Helhedsplanen   

Forslag og idéer indlægges på portalen viskaber.roskilde.dk 

Sidste frist for indberetning er 31-8-2022 

I skrivende stund er der indlagt 99 idéer og 163 personer er medlem af 

platformen.   

178 personer er i skrivende stund aktive med kommentarer eller forslag på 

Viskaber.roskilde.dk . Desuden er der indkommet 105 ideer der kan 

arbejdes videre med. Superflot. 

 

Orientering om de indkomne forslag. 

Har Landsbyrådet flere forslag som skal indberettes? 

 

Hvordan foregår det videre arbejde .. 

Sidste frist for indberetning og kommentar til Helhedsplan for Gundsømagle 

er 31. august. Herefter lukkes portalen, og Forvaltningen kommer med 

oplæg til det videre arbejde. Her inddrages Landsbyrådet.  

Først i september kommer repræsentanter fra kommunen/miljøudvalget og 

ser og oplever Gundsømagle. Vi håber, at dette er med til at kvalificere de 

forslag der arbejdes videre med. Det forventes, at der holdes borgermøde i 

foråret i forbindelse med høringsfasen. 

 

Placering af ”Tommelfingeren” 

Roskilde Kommune foreslår Gulddyssevej (lidt uden for byskiltet) 

En anden mulighed er ved Forsamlingshuset (Forespørgsel ER sendt) 

Landsbyrådet indstiller at ”Tommelfingeren” sættes på Gulddyssevej. Rigtig 

mange anvender Gulddyssevej morgen og eftermiddag. Fogh træhandel har 

givet tilsagn om træbeskyttelse.  

Palle kontakter Marie Vang fra kommunen. 

Palle har efterfølgende aftalt en rundvisning i byen d. 20. september med 

Marie Vang samt 1 kollega.  

 

 

 

ALLE 

7) Landsbyrådets opgaveliste 

Gennemgang af liste med Prioritet 1   

ALLE opfordres til at byde ind på uløste opgaver!! 

       Palle og Erik kommer med oplæg til reviderede vedtægter. 

 

Alle 
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Jazz-udvalget har stort set mandskab til alle poster på Jazz på 

Gulddyssegården d. 27. august. Fredag  kl. 12 flyttes stole mv. til 

Gulddyssegården. 

Alle møder ind lørdag kl. 9 til klargøring. Porten åbnes kl. 10:30. Palle og 

Erik er tovholdere. 

 

Alle arbejdsgrupper har til næste bestyrelsesmøde klargjort forventede 

budgetter til opgaver. 

 

Opdateret Opgave-liste udsendes til bestyrelsen. 

 

8) Økonomi v/Erik 

Kontingentopkrævning for 2022 igangsat via bemærkning i sidste 

Nyhedsbrev. 

Når indbetalinger fra Mobilepay er registreret i Medlemsdatabasen kan Palle 

udsende evt. rykkere til medlemmer.  

Erik orienterede om budget. Det forventes at vi lander på et driftsunderskud 

som budgetteret på ca. 12-15.000 og at egenkapitalen ved årets udgang vil 

udgøre ca. kr. 40.000. 

Palle orienterede om at Landsbyrådet har fået flere nye medlemmer ved 

eventdagen.  

Palle søger senest 15. sept. Roskilde kommune om tilskud til arrangementer 

i 2023 fra Kulturpuljen. 

 

 

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. 

Arbejdet med nye fortov + asfalt i Hovedgaden er afsluttet. 

Afstribning mangler – Nogle har foreslået 2-1 vej / markeret cykelsti 

Palle har sendt mail til Roskilde Kommune herom! 

Den nyasfalterede del af Hovedgaden er nu afstribet.  

Det forventes at resten af Hovedgaden får nyt fortov og asfalteres 

kommende år. Der var ikke penge til at asfaltere resten af Hovedgaden i 

indeværende år. 

Trafikgruppen kan med fordel arbejde med rute 217. Palle kontakter 

gruppe. 

 

NATUR & STIER / BYFORSKØNNELSE 

Gruppen fik efter generalforsamlingen 3 nye medlemmer. 

Palle har orienteret Kaare (tovholder) om herom. 

Møde afholdt senest 17. august i Spejderhytten 

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

på areal i Gulddysseskoven. Skoven Jubilæum.  

Kåre er tovholder og Gulddyssegården har 25-års jubilæum kommende år. 

 

MADFÆLLESSKAB 

2 nye fællesspisninger er planlagt:  

  Tirsdag 20. september 

  Tirsdag 1. november 

Karin er tovholder, og ”Madfællesskab” vil gerne fortsætte under 

Landsbyrådet. 
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EVENTS/Markeder: 

Julemarked aftalt til lørdag d. 26. november. 

Udvalg består af Birthe, der er tovholder, Solveig og Lisbeth. Der holdes 

planlægningsmøde d. 12. september kl. 11 på Landsbykontoret. 

Pris pr bod: 50 kr. Pris for lån af bord og stol: 25 kr. 

Solveig kan dog ikke deltage til selve markedet. 

Vi skal sørge for god PR for markedet! 

 

PR-gruppe: 

Nyhedsmail udsendt d. 9. august: 

   PR for Helhedsplan + vores kommende aktiviteter 

 

PR for Jazz-event er lavet på KultuNaut, FB og foromtale til 3 aviser. 

 

Håndtering af vores FB-sider. 

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

 

Skal vi udgive et BLAD til efteråret? 

   Emner er velkomne fra nu af …  

Der satses på et BLAD til oktober/november – fint hvis det kunne være 

klart til Julemarkedet. 

 

 

Birthe 

 

 

 

Palle 

 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

Kommende møder i 2022: 

torsdag 22.september - uge 38 

    (OBS: Denne dag falder sammen med foredrag på Bibliotek, 

afvent INFO om evt. ændring!) 

mandag 24.oktober - uge 43 

tirsdag 15.november - uge 46 

torsdag 8. december - uge 49 

 

Måske deltager Birthe i Verdensmiljødag 1. september der afvikles i 

Middelfart. 

 

 

 

Alle 

  

 


