
 

Referat af generalforsamlingen, den 14. marts 2011 
afholdt i Stougårdens festlokaler, Gundsømagle 

 
 
1. Valg af dirigent 

a.  Keld Gerlach Madsen blev valgt med anbefaling fra bestyrelsen  
2. Valg af sekretær 

a.  Dina Fagerhøj blev valgt 
3. Valg af stemmetællere 

a.  Else Manley, Lene Barfod, Vivi Andersen 
4. Formandens beretning 

a. Jens Planck Smidth fremlagde landsbyrådets bestyrelses beretning. (Vedhæftet) 
b. Georg Holm Petersen fremlagde trafikudvalgets årsberetning. (Vedhæftet) 
c. Palle Gram Jørgensen fremlagde natur- og sti udvalgets årsberetning. (Vedhæftet) 
d. Dina Fagerhøj fremlagde PR & Kommunikationsudvalgets årsberetning. (Vedhæftet) 
e. Karin Linde Petersen fremlagde kulturudvalgets årsberetning. (Vedhæftet) 
f. Beretningerne blev godkendt. 
g. Kommentarer: 

i.  Trafik; underskriftsindsamlingen burde være mere synlig. Der må være flere end 400, 
der burde underskrive. Georg Holm Petersen og Christian Lyng responderede. Anbe-
falingen var at fortsætte underskriftsindsamling og måske også udvide det geografi-
ske område.  

ii. Trafik: Palle Gram Jørgensen nævnte ønsket om hyppigere afgange (1/times drift) 
omkring bustrafik til Veksø i myldretiderne. 

iii.  Natur/sti: Bemærkning om at arealet syd for Ryttergården og Rytterbakken er offent-
lig ejet af kommunen. Så ønsket om en sti syd om byen ud mod mosen, burde være 
mulig. Landsbyrådet følger op.  

iv. PR: Gundsømagle Landsby Nyt’s udsendelse blev nævnt. Samt et ønske om øget 
brug af mails til kulturarrangementer, så man kan få besked på mail omkring arran-
gementer. Alle medlemmer opfordres til at give deres e-mails til foreningen. 

5. Regnskabsaflæggelse 
a. Kasserer Palle Gram Jørgensen fremlagde regnskabet for 2010. (Vedhæftet) 
b. Regnskabet er godkendt. 

i. Kommentarer: hvordan får i flere medlemmer? Gennem større personlig omgang i 
landsbyen og arrangementer. 

6. Indkomne forslag 
a. Ingen 

7. Fastsættelse af kontingent herunder fremlæggelse af budget 
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret for 2011. (120 kr årligt – 10 kr/måned) 
b. Kasserer Palle Gram Jørgensen fremlagde budgettet for 2011. (Vedhæftet) 
c. Budget og kontingentforslag godkendt. 

i. Kommentarer: bladomkostningerne virker for lave. Budgettet er baseret på eet blad, 
men nr. 2 planlagt blad bliver nok privatsponsoreret. (A3 foldet til A4) 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. AnneMarie Rydder blev genvalgt 
b. Georg Holm Petersen blev genvalgt 
c. Palle Gram Jørgensen blev genvalgt 
d. Christian Lyng blev genvalgt 
e. Jimmy Rasmussen blev valgt 
f. Lene Barfod blev valgt 
g. Jarl Mathiesen blev valgt 



9. Valg af suppleanter 
a. Susanne Kirstine Seddon blev valgt 
b. Helle Andersen blev genvalgt 

10. Valg af revisorer 
a. Erik Wendel Nielsen blev genvalgt 
b. Eni Fenger blev genvalgt 

11. Valg af revisorsuppleant 
a. Hans Bredahl blev valgt 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet blev ophævet. 
 
Referatet er i overensstemmelse med generalforsamlingens forløb. 
 
 
______________________________________ 
Keld Gerlach Madsen, Dirigent 
 
 
 
 
 
 
 



 



Årsberetning fra Bestyrelsen for Gundsømagle Landsbyråd –  
Marts 2010 – marts 2011 
 
Skrevet af Jens Planck 
 
Gundsømagle Landsbyråd har nu afsluttet sit andet hele leveår. 
 
Hvis det første år kan ses, som det år, hvor alle børnesygdommene viser sig, og skal kureres, så kan man … 
uden at fornærme nogen (håber jeg) … sige, at vi lige nu er midt i puberteten. Det har været meget tydeligt, at 
vi stadig er en ny forening, der – ligesom enhver anden god teen-ager – er igennem en sund, naturlig og iden-
titets-skabende udvikling … men det er altså også en proces, hvor begrebet TILPASNING tager sin væsentli-
ge del af energien. I, som har været igennem en pubertet med jeres egne poder … eller måske kan huske 
jeres egen … er ikke overraskede over, at både forældre, kammerater, skole, madpakker, politikere og sam-
fundet i det hele taget er inde i varmen den ene dag … og meget svære at blive kloge på den næste. 
 
Heldigvis har vi ikke set så meget til de surmulerier, som ellers ofte er svære at blive forskånet for i den perio-
de af livet, - det gør det hele lidt nemmere, når man kan beskrive bestyrelsens arbejde i det seneste arbejdsår 
med 3 ord, som både tilsammen og hver for sig tilkendegiver en tro på, at vi både som bestyrelse og som 
Landsbyråd er på rette vej: 
 
Bredt omverdensfokus er det første begreb, som har kendetegnet vores arbejde det seneste år. Det udmønter 
sig bl.a. i en meget klarere synliggørelse på 3 niveauer: 
 
 I det brede politiske billede 
 I det brede samfundsbillede 

I den lokale dagligdag i forhold til både indbyggere og foreninger. 
 
Samtidig med at vi – helt naturligt – er og skal være meget lokalt orienteret, så sker det hele tiden med refe-
rencer til alt det, der på nationalt plan kan påvirke vores dagligdag … og vores muligheder som landsbyråd. 
 
Stort personligt engagement er et andet klart kendetegn i bestyrelsen, selv om engagement og fokus ind imel-
lem er meget forskellige fra medlem til medlem – og fra sag til sag. Det kan lyde lidt kryptisk og negativt – men 
er i virkeligheden en afspejling af den styrke det giver, når nogle medlemmer er engageret på den store, brede 
bane … mens andre i langt højere grad er og bliver specialister på særlige interesse- og indsatsområder. 
 
Individuel og fælles tilpasning i bestyrelsens daglige arbejde er det tredje ord, som hører med i denne beret-
ning. Igen dækker beskrivelsen over flere aspekter, som i dette tilfælde både vedrører selve samarbejdsfor-
men, vores interaktioner med hinanden og dem, vi repræsenterer, og … ikke mindst … en tilpasning af vores 
ambitioner for både foreningen og det enkelte medlem. 
 
Hvis man lægger disse 3 beskrivelser ned i den samme gryde, så kommer retten til at hedde KONSOLIDE-
RING. Og det er netop det allervigtigste, vi som bestyrelse kan beskæftige os med lige nu – at få konsolide-
ret/sikret vores berettigelse, både som medlemsorgan, som ”vagthund” i forhold til vores omverden, og som 
det naturlige samlingssted for både synspunkter og arrangementer i Gundsømagle. 
 
Derfor vil arbejdet i det kommende år også nødvendigvis stå i konsolideringens tegn, både når det gælder 
vores virkefelter og indsatsområder, når det gælder om at skaffe de fornødne energier og ressourcer til veje 
for bestyrelsesarbejdet og – selvfølgelig – når det drejer sig om økonomien, som jo i den sidste ende er det alt 
afgørende for vores virksomhed.  
 
Det er derfor at det er så vigtigt, at vores omdømme i de brede kredse er positivt som muligt, og at vores ima-
ge overfor vores borgere er både synligt og forståeligt. Herfra skal der i hvert fald lyde en stor og velment tak 
for godt samarbejde … og et ikke mindre stort ”god arbejdslyst”. 



 
Men nu skal det hele jo ikke dreje sig om de brede, forkromede betragtninger, for heldigvis er der jo også 
mange konkrete resultater og succeser at sætte i fokus. Sagt med et glimt i øjet, så er de fleste resultater 
skabt andre steder end i bestyrelsen … nemlig i de enkelte udvalg, som i det daglige er dem, der trækker læs-
set både i forhold til at tænke tanker og – ikke mindst – i forhold til at få en masse praktiske opgaver fra hån-
den. Udvalgene er simpelthen kernen i bestyrelsens arbejde og muligheder, og uden den energi og de kompe-
tencer, som hvert udvalg frembyder, så ville vi slet ikke være kommet så langt i vores opgaveløsning og i vo-
res synlighed, som vi er. Derfor stor tak til de enkelte udvalg for et superhøjt aktivitetsniveau og nogle øjne og 
ører, der altid er på jagt efter nye muligheder. 
 
For de, der ikke allerede måtte vide det, så har vi i dagligdagen fordelt opgaverne i 4 såkaldte ”stående ud-
valg”: Et kulturudvalg, et PR- og kommunikationsudvalg, et trafikudvalg og … et natur- og sti-udvalg, som dog i 
årets løb mest muligt har integreret sig i både kultur- og trafikudvalget.. 
 
Om lidt vil tovholderne for de enkelte udvalg give en kort redegørelse for de projekter og opgaver, som har 
været særligt i fokus i årets løb, så derfor vil jeg her kun i ganske få stikord fortælle, hvad landsbyrådet – set i 
bestyrelsens optik - har opnået i det forgangne år: 
 
Kulturudvalget havde en meget stor aktie i, at vores sommerfest i det hele,  taget kunne lade sig gøre, men 
også at den fik det forholdsvis tilfredsstillende forløb, den gjorde. De må dog langt hen ad vejen dele æren 
herfor med PR- og kommunikationsudvalget, uden hvis kontaktsøgende egenskaber, vi næppe var kommet i 
gang og igennem. 
 
Kulturudvalget har også stået for en række solide, sociale tiltag, både i forhold til kirken i forhold til skoven og i 
forhold til motion og idræt. 
 
PR- og kommunikationsudvalget har bl.a. en ufatteligt masse små enkeltopgaver formået at få endnu et num-
mer af Gundsømagle-Nyt på gaden og har flittigt vedligeholdt vores kontakter til både de lokale handlende, til 
de andre foreninger og til pressen. 
 
Trafikudvalget har gjort sig væsentligt bemærket på hele 3 områder: 
 
På trafiksikkerheden – på infrastrukturen – og på den regionspolitiske trafikscene. 
 
Trafiksikkerheden er bl.a. blevet synlig med nye bump, et lys-skilt og nye fartgrænser forbi Gulddyssegård – 
busdriften i Gundsømagle er blevet langt bedre tilgodeset, end frygtet og der er stadig en væsentlig aktivitet 
for at begrænse følgevirkningerne af den nye motorvej i Gundsømagle. Der udover har Trafikudvalget stået 
som tilrettelægger af et par fine arrangementer og været utroligt mødeaktive på stort set alle niveauer. 
 
Alt har vi nu afsluttet et arbejdsår, hvor både den enkelte borger i Gundsømagle og alle de, som i det praktiske 
har givet en hånd med i hverdagen kan være tilfredse … og kan se fremtiden i øjnene med fortrøstning. 
 
Som det sidste i denne beretning skal vi lige høre, hvordan de enkelte udvalg selv har set deres indsats og 
deres resultater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gundsømagle landsbyråds kulturgruppe. 

Årsberetning 2010. Skrevet af Karin Linde Pedersen 

Kulturgruppen medlemmer Anne-Marie, Palle, Werner, Dina, Morten og Karin - har mødtes jævnligt i årets løb 
med dagsordenen at finde ideer til fælles aktiviteter i byen og helt praktisk på at få dem arrangeret  - særlig 
hektisk mødeaktivitet har der været omkring byfestens planlægning og afvikling.   

Vi kan se mange muligheder for fælles aktiviteter i byen. Men vi tror også, at der blandt byens borgere, institu-
tioner, virksomheder og grundejerforeninger er masser  af brugbare ideer til fællesarrangementer som vi gerne 
vil høre om og evt.  ved fælles hjælp føre ud i livet.  

I april måned aflagde en lille sluttet Gundsømagleborgerskare besøg hos Ebbe Carmel til en hyggelig rundvis-
ning blandt gamle biler og motorcykler. Vi gentager arrangementet i april i år - men vær hurtig - der er be-
grænset plads ….  

Senere på måneden åbnedes Gundsømagle kirkens porte til en eftermiddagsrundvisning  og gennemgang af 
kirkens histore samt tur i kirketårnet. Menighedsrådet sørgede for eftermiddagskaffen undervejs.  

I juni løb byfesten af stablen. Det er mange år siden, at der sidst har været byfest (Rosenfest) i byen. Men i 
2010 satte Landsbyrådet sig så for at prøve igen. Og opgaven var ikke helt nem - resultatet må borgere i byen 
afgøre - men vi lærte meget af det - og prøver igen i år at få en god fest stablet på benene - med den erfaring 
vi nu har fået.  

VI startede jo med en formidabel REVY (udført af GAS) om fredagen. Og med efterfølgende bal.  Om lørda-
gen blev byen vækket af selveste Prins Jørgens Garden, og der var efterfølgende bl.a. kræmmermarked, hop-
peborg, brandbil og balloner til børnene. Et øltelt var det også blevet til., og med lidt besvær fik vi sørget for at 
byens borgere kunne følge VM-foldbold på storskærm. Glemme skal vi heller ikke en flot gymnastikopvisning, 
Line-dance og rulleskøjteløb. 

Og med lidt hjælp fra kommunen blev arrangementet ikke den store økonomiske øretæve, som man kunne 
have frygtet.  

Hvis nogen af jer - har energi, lyst og gode ideer - til årets sommerfest - så er det ikke for sent endnu. Kom 
frem med dem!!!  Og hænder, og engagement og aktiv deltagelse fra JER 17-18 juni - er afgørende for om det 
bliver en succes til sommer.   

I september måned afholdtes den årlige idrætsdag i bragende sol. Landsbyrådet gennemførte 2 rulleskøjteløb 
som planlagt og uden problemer. Dagen var desværre ikke overvældende velbesøgt. Fodbolddrengene og 
spejderne havde åbenbart svigtet arrangementet.  

September måned bød også på en guidet gulddysseskov-tur med Kim Søderlund fra Skov - og naturstyrelsen. 
58 friske Gundsømaglere fik en flot solrig tur gennem skoven - og en masse ny viden om skovbrug. De blev 
også overfaldet af tusindtallige sultne myg. Men alt i alt en gedigen succes.  

Ligeledes har Åben Dans teater Roskilde været forbi forsamlingshuset med en teaterforestilling for børn. Det 
var fornøjelse at se, hvordan de mange små børn blev optaget af den flotte dans og de mange bevægelige 
elementer, som denne forestilling indeholder. (Dig, mig og os)  Og de 2 dygtige dansere roste også det søde 
publikum, og  noterede sig deres behagelige opførsel. Over 60 børn fra byens børnehaver og dagplejere del-
tog i denne bevægende og forunderlige danseforestilling denne september-fredag.  

En vindsstille dag i oktober var byens dragedag. Velbesøgt trods et dårligt klima for drageelskere  - men sol-
skinsvejr var det . Over 50 Gundsømaglefolk mødte op med diverse flotte drager og især de lange lette kinesi-
ske drager vejede flot henover bakken.   



Julemarkedet  på Rosentorvet  blev aflyst af arrangøren, hvilket også aflyste vores planlagte info- og æbleski-
ve/gløgg-bod.  

Den 5. december var dagen for den årlige ”Den gamle juletræsfest” i forsamlingshuset - vellykket fest endnu 
en gang. Kulturgruppens medlemmer  deltog som ”praktiske grise”. 

På kulturgruppens vegne 

Karin. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PR og kommunikationsudvalget år 2010. 
 
Skrevet af Dina Fagerhøj 
 
Medlemmer: Werner, Suki, Karin, Palle, Dina og Jens. 
 
I juni 2010 udkom 3. udgave af Gundsømagle LandsbyNYT, som PR udvalget står for og det blev både en god 
og fyldig udgave med præsentationer af lokalt erhvervsliv, fortællinger og beretninger om rådet, men også fra 
byens aktiviteter og foreninger. 
 
Bladet har især været min personlige stolthed, og vi har i udvalget besluttet, at trods bladet ikke udkom i de-
cember 2010, så skal bladet udkomme i en vis form i december. Dog måske ikke i samme store udgave. 
 
PR udvalget har kørt på halv kraft gennem et stykke tid, men har fået tilført gode kræfter i det sidste stykke tid, 
og derfor er der flere brochurer, foldere og præsentationer efterhånden klar til print. 
 
Udvalgets primære opgave er at gøre opmærksom på landsbyen og Landsbyrådets virke. Dog er mange af 
disse ting gennem 2010 blevet varetaget gennem kulturudvalget, da mange fra udvalget også var en del af 
kulturudvalget. 
 
Nu er bladet for sommeren 2011 ved at blive udarbejdet, og det er udvalgets største opgave i år samt hverv-
ning af frivillig hjælp og oplysningsmateriale.  
 
Det er også vort mål at udbygge vores hjemmeside www.gundsoemagle-landsbyraad.dk og få den opdateret 
jævnligt. Vi vil gøre en ekstra indsats for at den indbyggede kalender hele tiden viser, hvad der foregår i og 
omkring Gundsømagle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sti- og Naturudvalget 2010 
 
Skrevet af Palle Gram Jørgensen 
 
Medlemmer: Palle, Georg. 
 
Udvalgets opgaver i årets løb er ofte udført i forbindelse med KULTUR-udvalget. Det gælder således gennem-
førelsen af den pragtfulde rundvisning i Gulddysseskoven med Kim Søderlund. En begivenhed som vi vil gøre 
til en årlig tradition. 
 
Landsbyrådet har fået en plads i Skovrejsningsrådet for Gulddysseskoven. Vi kan således holde os og med-
lemmerne godt orienteret om udviklingen af den spændende skov.  Skoven har 10 års jubilæum i 2011, det 
fejres søndag d. 29. maj – med en række aktiviteter, hvor også Landsbyrådet deltager. 
 
Vi har i 2010 holdt møde med Roskilde Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, og påpeget den ringe vedligehol-
delse af vores cykelstier. Desuden har vi igen påpeget ønsket om en cykelsti op mod Gulddysse Kulturgård. 
 
Vi vil fortsat arbejde for et mere sammenhængende sti-system syd om Gundsømagle. Således at man kan 
vandre fra Søparkstien – syd om Ryttergården – og hele vejen ud til stien mod mosen. 
 
 
 



Trafik-udvalget 
 
Trafikudvalgets årsberetning, perioden generalforsamlingen marts 2010  til 31/12 samt frem til dato. 
  
Skrevet af Georg Holm Petersen 
 
De overordnede punkter som rådet har beskæftiget sig med er følgende: 
  
A:  Den tiltagende gennemkørende trafik i vores by 
B:  Vejenes beskaffenhed, - asfaltering, bump, skilte og lyssignaler, hastigfhedsskilte på indfaldsvejene. 
C:  Trafikanlæg, (tilkørselsramper i forbindelse med Frederikssunds motorvejen), herunder aflevering af un-
derskrifter til Roskilde kommune. 
D:  Buslinier, herunder den nye 2012 busplan som skal vedtages til april og igangsættes 01/01 - 2012 
E:  Møder med vores lokalsamfund, Herringløse - Hvedstrup - Ågerup - Gundsølille. 
F:  Arrangementer, cykeltur i nodlige del af Roskilde kommune. 
  
 Trafikudvalget har afholdt 4 møder siden sidste generalforsamling, 2 sammen med vores lokalråd/landsbyråd 
omhandlende nogle af nævnte fælles punkter 
     2 møder omhandlende egne trafikale ting i Gundsømagle. Derudover har rådet deltaget i 2 stormøder med 
Roskilde kommune, omhandlende busplan 2012. 
  
A:  Vi har haft megen fokus på den meget kraftig stigende gennemkørende trafik morgen og aften.Vores kon-
klution er, at det på nuværende tidspunkt er svær at ændre. 
B:  Vi har påtalt den ofte manglende vedligeholdelse af vores vejnet. Dette blev der gjort noget ved, ny asfalt i 
Hovedgaden - Sognevej samt på Hegnstrupvej. 
     Herunder blev bumpene gennem Hovedgaden og Sognevej ændret til godkendt standard. Ligeledes blev 
der etableret nye bump på Gulddyssevej og Piledyssen. 
     Skilte og  lystavler er blevet opsat men også flyttet på Sognevej på vores opfordrig. 60 km hastighedsskilte 
er blevet opsat på Gulddyssevej ud for Gulddyssegården 
     samt på Veksøvejen. Vi  har appelleret en del for at få en mere ensartet hastighed i vores by, specielt på 
Sognevej. Den korte 60 km strækning på Gulddyssevej 
     har vi undret os over, men det er primært af hensyn til Gulddysse - kulturgården. Vi arbejder på at få sæn-
ket hastigheden fra Gulddysse-lyskrydset frem til Hovedgaden. 
C:  I forbindelse med Frederikssund - motorvejen er der planlagt et større tilkørselsanlæg hen mod Veksø. Det 
har der været en del modstand mod, med en underskriftklage  
     til følge idetman frygter en voldsom forøgelse af trafikken gennem byen. Underskriftindsamlingen har været 
undervejs et godt stykke tid, men papirerne med ca. godt 400  
     nej underskrifter blev endelig afleveret til Roskilde kommune, med besked om, at man skal arbejde meget 
på at få løst de trafikale problemer på den mest hensigtsmæssige  
     måde, måske tænke i alternave metoder eller løsninger, Motorvejen er vedtaget men der kan stadig ænd-
res i detailfasen,- måske! 
D:  Busplan 2012 har været under opsejling længe. Vi har deltaget meget i de høringer der har været og vi har 
sendt forslag og ændringer frem til de instanser der skal  udføre planen. 
     Forslagene er indtil nu, at vi kan forvente 2 buslinier,( 217 og 358), til Jyllinge. Dette kan bevirke at der kan 
udføres 1/2 times drift til Jyllinge i dagtimerne. Landsbyrådets ønsker er, 
     at den ene rute går ad Sognevej og A6, mens den den anden rute kører ad Gulddyssevej -
 industrikvarteret, til Jyllinge. Busrute 600S vil nok forblive uændret selvom rådet ønsker at 
     den lige slår et smut indenom Gundsømagle. 
E:  De 2 møder med vore nordlige landsbyråd har dels været af orienterende art om vore fælles problemer i 
forbindelse med at være mange små landsbysamfund i en storkommune. 
     Bustrafikken har været til debat. Veje og cykelstiers dårlige tilstand har  været til debat. Frederikssund - 
motorvejstilslutning ved Veksø har været til debat. 
  



F:  Trafikrådet har sammen med vore nabovenner afholdt et vellykket cykelarrangement rundt i det nordlige 
område. Vi ønsker gerne i 2011 at udvide disse sam-cykelture måske også lidt udenfor kommunen. 
      
  
 


