
 

 

Referat af paraplymøde i Gundsømagle 
Afholdt i Forsamlingshuset  8.februar 2016 kl. 19-22 
 
1) Velkomst ved Landsbyrådets formand, Palle Gram Jørgensen.  
 
2) Ordstyrer: Erik Wendel Nielsen /Referent Karin Linde Petersen 
 
Følgende foreninger deltog: Gundsømagle Vandværk, Gundsømagle Sogns Meninghedsråd, 
78´er Klubben, Røde Kors, Gundsømagle Jagtforening, AOF Gundsø, G77, G77 Petanque, G77 
Badminton, G77 Fitness, G77 Fodbold, Gulddysse Kulturgård, Gundsø Teater- og Musikforening, 
Gundsømagle Forsamlingshus, Gundsømagle Dilettantforening, Hanebjælken, Gundsømagle 
Børnehus, JGI, FOF Roskilde, Roskilde Idrætsunion, Gundsømagle Landsbyråd, AB Mosegården 
II, GF Ejlesøparken, GF Holmehøj, GF Pileparken, GF Gundsøparken, EF Holmevænget, 
 
 
3) Indspark udefra. 
Jens Midtgaard fra Reerslev-Sterkende Landsbylaug måtte melde afbud. Hans skriftlige oplæg 
“Sådan gør vi i Reerslev-Stærkende” blev i stedet omdelt til alle. Opfordring til at besøge 
hjemmesiden www.reerslev-sterkende.dk for mere inspiration. 
 
4) Palle Gram Jørgensen fremlagde landsbyrådets tanker om et større samarbejde. 
Først en kort summering af landsbyrådets historie fra 2009 til nu - motorvejen, kulturtiltag, 
politisk kontakt, monumenter. 
 
Udfordringer: 
At blive set og hørt som en aktiv del af Roskilde kommune. Erkende at processen er lang fra 
kommunal beslutning til handling. Økonomien (flere medlemsindtægter). Resurser (til møde med 
kommunen, til PR-arbejde, til landsbybladet, til kulturarrangementer). Hvad skal landsbyrådet tage 
sig af.  Borgertilfredshed eller ej med landsbyrådets handlinger. Sproget på Facebook. 
  
Andre udfordringer:  
Samordne uddeling af diverse foldere og flyvers. Samordne datoer for de forskellig foreningers 
aktiviteter. Det kunne oplagt være sammen med Landsbybladet (som løst indlæg, eller trykt, idet 
flere foreninger deler ud med mellemrum). Fælles forenings-aktivitetskalender i bladet/på 
hjemmeside. Velkomst til nye tilflyttere, og til flygtninge. Mere “gang i” bycentret. Bycenterpladsens 
udseende. Byforskønnelse (kunne være et samarbejde med grundejerforeninger og kirken). 
Videreførelse af traditioner (juletræsfest og Hanebjælken). Brug af Forsamlingshuset. Tiltag 
for/med de unge.  
 
Landsbyrådet har et godt samarbejde med Forsamlingshuset og AOF om juletræsfesten. Med 
Brugsen om areal til Crossfitbane. Med GF Gundsøparken om lån af grønt areal i forbindelse med 
byfesten. 
Netop koordinering af de fælles aktiviteter er påtrængende for at kunne udnytte byens fælles 
resurser til gavn for alle. 
Landsbyrådets mødelokale i Bycentret er til låns for alle foreninger. 
 
5) Foreningerne har ordet. 
GF Gundsøparken/Gert Salbæk: 
Nævner problemer med affaldshåndteringen ved bænken på deres område. Kunne ønske sig 
Gundsømagle Landsbynyt udgivet kvartalsvis og til forenings-pr-brug. 
 
Røde Kors/Jytte Willer: 
Undrer sig over, at der ikke er cykelsti på trafikerede Holmevej. Trafikgruppen fortæller kort om at 
det stadig står på Landsbyrådets ønskeliste  - men at finansieringen er et problem, og en løsning 
besværliggøres af, at to kommuner skal arbejde sammen. 
 
AB Mosegården/Jette Larsen: 



 

 

Foreslår rundkørsel i krydset Hejnstrupvej/Sognevej, som allerede var planlagt i 1997, men aldrig 
blev til noget. Landsbyrådet bakker op omkring dette, og nævner jævnligt problemet for Roskilde 
Kommune.   
 
AOF Gundsø/Steen Andersen: 
har for nylig haft 50års jubilæum. Mange kultur-aktiviteter i byen er udsprunget fra AOF og Steen 
ser mange muligheder for samarbejde.  
Medvirker gerne i projekt "velkommen til nye borgere" til orientering om byen, foreningsliv m.m.. 
Støtter op om en fælles aktivitetskalender. 
 
Gundsømagle Jagtforening/Steen Andersen: 
har 75 års jubilæum den 7.maj i år. Flere resurser i form af frivillige savnes. Støtter op om fælles 
kalender og fælles aktiviteter (byfesten, skovens fest m.m.) 
Mener at trafikdæmpning er værd at arbejde for, også på Holmevej. 
 
G77/Jarl Matthiesen:  
Foreningen har 400 medlemmer fordelt på flere afdelinger. Ønsker samarbejde foreningerne 
imellem i stedet for konkurrence. Derfor er der behov for et foreningsforum. 
Velkomstfolder er aktuel - gerne i modellen lokaltelefonbog for butikker og foreninger. 
Jarl arbejder på flere ideer, blandt andet oplæg til en Centerforening og dannelse af en 
erhvervsklub for virksomheder i Gundsømagle. 
 
G77 badminton/Helle Schliemann: 
har 30 unge medlemmer og 50 voksne. Træningsdag onsdage på Margretheskolen. 
 
G77 fitness/Keith Moseley: 
Startet op 4. januar. Antallet af medlemmer er siden da, vokset fra 85 til 120. Der er 18 
instruktører. Målet er, at G77 fitness  bliver et rart sted at være for alle over 15 år. Et tilbud om 
fysisk vedligehold og hygge. Kunne tænke sig en hjemmeside. 
 
G77 fodbold/Klaus Giessing : 
har 130 medlemmer heraf 65-70 børn. Har 40 års jubilæum næste år. Også her problemer med at 
skaffe frivillige. Mener dette møde er en god platform for samarbejde. 
 
G77 Petanque/Dagny Hansen: 
30 medlemmer, alle 60+, efterlyser flere medlemmer gerne unge. Spiller tirsdag og onsdag. Den 7. 
og 8. maj arrangeres en stand ved Brugsen i et forsøg på at hverve flere medlemmer. 
 
Gulddysse Kulturgård/Marianne Druedahl: 
375 medlemmer over 18 år, heraf er 250 aktive. Der gives ikke undervisning. Samarbejder allerede 
med Landsbyrådet/AOF om sommerjazz og er interesseret i mere. Har tanker om samarbejde om 
et kulturværksted. 
Vedr. trafik: Ønsker meget cykelstien grundet de mange børn der kommer i området. 
Oplyser, at naturbasen bag Gulddysse kulturgård er åben til alles brug. Toiletnøgler, skal hentes 
på Jyllinge skole. Der kan læses mere på Roskilde kommunes hjemmeside. 
 
Gundsø Teater- og Musik Forening/Leif Druedahl: 
Foreningen har 300 medlemmer. Inviterer til at man bruger teatret. Rejser ud med forestillinger, og 
gerne til f.eks. Forsamlingshuset, hvis prisen for leje er OK. Taler for at fællesskab kan styrkes ved 
kendskab til hinanden, giver tryghed og modvirker ensomhed. Oplyser at Ågerup har en 
velkomstfolder. Kristian Gylling (Sognepræst) kan kontaktes. En velkomstfolder bør indeholde 
henvisning til foreningers data. 
 
78`klubben/Leif Druedahl: 
Klubben har 300-400 medlemmer, hvis interesse er 78`lak plader med gammel musik. Kan 
kontaktes for en ønskekoncertaften med gammel musik. Se www.teater-musik.dk/78. 



 

 

Ang. trafik: Ønsker ikke Hejnstrupvej lukket med bussluse. Det vil være til stor gene for Gundsølille 
og Tågerup. 
 
Gundsømagle Forsamlingshus/Jette Larsen: 
Foreningen har 110 interessenter. Udover bestyrelsesarbejdet, sørger bestyrelsen for de daglige 
gøremål, reparationer, vedligehold, udlejning m.m. I forhold til dialogen om et mere åbent 
forsamlingshus, også her er der mangel på resurser. Emnet tages op på kommende 
generalforsamling i maj, og der tænkes på en dialog med andre forsamlingshuse, inden en 
afgørelse om et andet/nyt koncept for husets åbenhed kan foreligge. Samarbejder i øvrigt med 
bl.a. AOF og Dilettanten. 
 
Gundsømagle Dilettantforening/Linette Pedersen: 
Foreningen er 85 år gammel. Største udfordring er at få nye aktører, da man gerne vil satse større. 
3 nye er kommet til, men frivillige til opgaver før under og efter forestillingen søges. 
 
Gundsømagle Vandværk/Gert Salbæk: 
Et favorabelt tilbud om skovplantning på et jordområde mellem Fjordskolen og den store sø, er 
modtaget. Det vil beskytte vandboringer i området mod forurening. Et samarbejde mellem Skoven, 
Roskilde kommune og vandværket. 
 
Hanebjælken/Werner Beim: 
Foreningen er 15 år gammel og har et årelangt samarbejde med Forsamlingshuset.  
Styres med et frivilligt arbejdshold (30 personer) til forberedelser og køkken. Største udfordring er 
at få de unge med, som frivillige og som gæster.. Forsøger en fornyelse ved næste arrangement 
den 17.februar - en syng sammen aften. Der er stadig ledige pladser og brug for flere frivillige. 
Kontakt Werner på wawels@mail.dk. 
 
AB Mosegården II/Jette Larsen og Henry Britning: 
Nævner Rosenfesten som gik i sig selv på et tidspunkt. Takker Landsbyrådet for deres indsats for 
bylivet. Ang. trafik: Foreslår rundkørsel i krydset Hejnstrupvej/Sognevej, som var på tale allerede 
1997, som den sikreste løsning der.  Giver en ide videre til genbrug - Roskilde kommunes 
busudflugter ud i det blå.  
 
GF Ejlesøparken/Flemming Holse: 
Ønsker samarbejde med Landsbyrådet og andre grundejerforeninger. 
Hundeefterladningsproblemer er løst med spande. 
 
AB Holmevænget/Poul Erik Andersen: 
Består af 12 ejerhuse. Ejer og vedligeholder skovområdet bag husene.  
 
GF Pileparken/Bibi Bækgaard: 
Foreningen har store grønne områder, hvor GF Pileparken i mange år har stået for Sct. Hans 
festen. Kan se en samarbejdsmulighed med Landsbyrådet om dette i fremtiden. 
 
Gundsømagle Børnehus/Valborg Kasch: 
Børnehuset er delt i 2 afdelinger med henholdsvis 24 og 2x50 børn. 
Kan få øje på mange samarbejdsflader og er meget interesseret i at komme i gang. Har potentielle 
“kunder”, børn, som i fremtiden kunne have interesse i diverse foreninger i byen. Har et byfest-
indslag undervejs. 
 
Menighedsrådet/Lars Grand: 
Kirken ønskes integreret i samfundet - alle er velkomne - også ikke troende. Sognegården vil blive 
åbnet for flere kulturelle aktiviteter. Byggerod for tiden - i hjørnet mellem gamle og ny længe - 
tænkes projekteret en lille “hænge ud” park. Området bag kirken (anlagt som krigskirkegård) vil 
blive åbnet som en form for have, der vender ud mod stien og legepladsen. Der er valg til 
menighedsrådet om ½ år - opstillere er velkomne. 
 



 

 

Gundsømagle Landsbyråd - Byfestgruppen/Henrik Larsen: 
Efterlyste frivillige til hjælp ved Landbyrådets årlige Byfest d. 18. juni og fremførte at mange af de 
deltagende foreninger med fordel kunne udføre PR-arbejde i forbindelse med Byfesten. 
. 
JGI Jyllinge/FOF Roskilde/Roskilde Idrætsunion/Jan Brink: 
Gør opmærksom på, at JGI også er interesseret i et samarbejde. 
Jan er medlem af Folkeoplysningsudvalget. 
 
GF Holmehøj/Thomas Gross:  
Foreningen har 100 medlemmer. Som ny forening i en indflytningsfase, har der været meget at se 
til. Man bakker op omkring samarbejdet i byen. 
 
6) - 7) Hvad er byens største udfordringer   
 
I plenum blev følgende ting nævnt som store udfordringer og væsentlige emner: 
 
Større synlighed 
Velkomstfolder 
Byens blad 
Erhvervsforening 
Dialog/samarbejde 
Fælles kalender 
Trafikken 
Indbrud 
600s gennem byen 
Lokaler  
Årligt paraplymøde  
 
 
8. Indsamling af aktiviteter til en FÆLLES kalender for byen. 
- Synliggøre Landsbyrådet og foreninger mm. via velkomstfolder/ved at flere foreninger bærer 

omkostningerne/ved at håndoverrække Landsbybladet eller ved at levere en stak til 
foreningernes generalforsamling/Link på Grundejerforeningernes hjemmeside til Landsbyrådets 
ditto. 

- Oprettelse af en fælleskalender er vigtig. Bibi Bækgaard fra GF Pileparken har meldt sig som 
interesseret i at medvirke til projektet. 

- Det bemærkes, at kalendersystemer allerede findes på nettet. Konkrete udspil efterlyses. 
- Mail-adresse problematik i form af misbrug. En løsning kan være, at foreningen kontaktes og 

sender videre til medlemmet. 
- Årligt fællesmøde (paraplymøde), hvor data indsamles eller løbende orientering til 

kalenderføreren. 
 
9). Eventuel. 
Og hvad gør vi nu!- Landsbyrådet gennemgår pkt. om udfordringer og tager udgangspunkt derfra. 
Forslagsstillerne er velkomne til at tage kontakt og være med i forløbet. 
Palle Gram laver en logon-kode til Bibi, så hun får adgang til at indlægge arrangementer på 
KALENDEREN på Landsbyrådets hjemmeside. Denne kalender kan så tillige præsenteres som en 
PLAKAT af og til på byens INFO-stander. 
Vi mødes til Paraplymøde om et års tid og løbende på nettet. 


