
 
 
 
Bestyrelsesmøde mandag 8. august kl. 18:30 til ca. 20:30  
 
Dagsorden og referat. 

 

 
Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent  

  

3) Orientering fra formanden  
Vi fik ikke tilskud fra Sjællandske medier 

Landsbyrådenes Dag den 13/6 fra kl. 17-20  - Kort orientering 

Landsbytopmøde 30. september i Egtved  - Skal vi deltage? 

Landsbyprisen 2016?  Deadline for projekter er 30. september 2016. 

 (Idé fra Søren Dall - Svævebane v/Ørebjerget - han kommer og forklarer om 

projektet på torsdag 11/8 på vores kontor)   
 Jarl er udtrådt af bestyrelsen... 

 Regler for Byens æresborger 

 De unges brug af Bålhytten ifm. et par episoder i sommerens løb 

 Vedligeholdelse af vores crossfit anlæg?   

Betaling for flytning af sten omkring byens egetræ. Formanden forsøger at få RK til at 

betale fakturaen. RK Velfærd er kontaktet. 

Oprydning på vores nye kontor. En del materialer er nu flyttet i kælderen, men der 

trænger til en gevaldig oprydning. 

Brugsen har afholdt 126-års fødselsdag!  

  

4) Det næste paraplymøde for foreninger     v/Palle 

 Forslag til afholdelse: Uge 41  Onsdag d. 12. oktober i Forsamlingshuset 

Formanden foreslår at der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af dagsorden og 

uddelegering af det praktiske arbejde. Et af emnerne vil være "Hvordan kan vi arbejde 

for at BYFESTEN kan fortsættes, når Henrik og BAR-Michael ikke står til rådighed. 

Herudover er det vigtigt at sikre et godt samarbejde med byens øvrige foreninger. 

 

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi   (samt Byfest og jazz)  Evaluering og tal omkring byfest skal 

indsendes til RK senest 18. august! 

 Status på medlemmer og betalinger for 2016 

 

6) Orientering fra undergrupperne  
      

 Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
 -Gulddysse-cykelstien  - status 

 -Cyklistplan 2016 

 -  

 BYFEST    v/Henrik   
  Evaluering -kort orientering 

  Hvad gør vi omkring 2017? 

 

 Jazz-udvalg   v/Palle 
  Sensommerjazz 27/8 - Alle opfordres til at møde op! 



  Møde i jazz-gruppen 10/8  kl. 17:00 omkring det praktiske 27/8 

  Marianne Druedahl har fået lavet plakater - Hvem kan hænge dem op? 

 

 Event/Kulturudvalg   v/Gitte 
   Status på kommende arrangementer - herunder familie-banko 

  Cykeltur i september 

  

 Bibliotek    v/Lene 
  Status på de næste foredrag 

 

 Natur- og stier    v/Palle 
    

 UNGE-gruppe     v/Birthe 
  EU-palle møblerne er på plads. 

  Oliering af crossfit-redskaber samt bænke. Hvornår og hvordan?   

     

 Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
  Hvordan skabes der mere liv i Bycenteret? 

  Folkemøbel i bycenteret (Forslag via Jytte fra Roskilde Bibliotek) 

  Bænkesæt foran Bycenteret? 

 

 PR-gruppe          v/Palle 
  Forberedelse af blad nr. 13 (Velkommen til Gundsømagle) 

  Palle indkalder snarest til møde. 

  Byens kalender - status. 

   

7) Eventuelt– og hørt i byen! 
   

  Næste møde er tirsdag  d. 6. september kl. 18:30.       

          

   



 
 

Referat af bestyrelsesmøde GLR 8.august 2016 
 
Tilstede: Werner, Palle, Charlotte, Erik, Henrik, Georg, Kirsten, Karin, Mariann 
Fravær: Lene, Gitte, Mette Erdmann, Birthe  
 
Indledningsvis blev det pointeret, at de fastlagte mødedater skal respekteres. Formand-
næstformand skal være tilstede. 
 
Ad 1: Erik 
 
Ad 2: Mariann 
 
Ad 3(a): indkøb af ny kopimaskine, der kan printe A3, er bevilget. Pris ca. 1800 kr+moms med 3 
års garanti. Det er for dyrt at vedligeholde den eksisterende kopimaskine. 
 
Ad 3: Tilskud fra Sjællandske Medier blev ikke bevilget. Der søges igen næste år. 
 
Landsbyrådenes dag i Roskilde Kommune: Palle, Erik, Kirsten og Gitte deltog og mødtes med 
andre lign. råd. Der blev bla. talt om, hvilke projekter, der blev givet tilskud til, samt muligheder 
for fast bevilling. Kommunen er kontaktet vedr. dette. Vi har ikke modtaget respons herpå. 
Ivan Hyllested, Roskilde Kommune, har oplyst, at der ikke er penge til * Brugs-cikanen* endnu. 
Trafikgruppen følger op på dette. 
 
Landsbytopmøde i Egtved: vi deltager ikke. 
Landsbyprisen 2016: gruppen, der skal komme med et udspil om Landsbyrådets projekt-forslag 
til prisen er: Werner, Karin, Henrik, Birthe. Forslag skal være klar 30. sept. 2016. Werner 
indkalder gruppen. 
Spejderformand Søren Dall har fremsat forslag om svævebane på Ørebjerg. Han kommer 
11.8.2016 i GLR`s kontortid og fortæller om ideen. 
 
Jarl er trådt ud af bestyrelsen. Palle gav en kort orientering herom. 
 
Charlotte holder af personlige årsager orlov fra bestyrelsen.   
 
De  2 suppleanter (Else og Mette)  kontaktes af formanden mht. indtrædelse i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Byens æresborger: Henrik påpegede, at det bør være alle (betalende) medlemmer af 
Gundsømagle Landsbyråd, der kan afgive forslag til personer, der kan opnå, at blive *byens 
æresborger*. Således er det ikke kun GLR, der udpeger personen. Ved mail stilet til formanden 
for GLR oplyses om navn og begrundelse for valget. Gruppen bestående af Werner, Erik, Henrik, 
Kirsten udarbejder retningslinjer for udnævnelse af *byens æresborger*, herunder hvad den 
korrekte betegnelse for titlen skal være, byens borger, årets Gundsømagler eller andet. Erik 
indkalder gruppen. 
 
Bålhytte: der observeres roderi efter ungefest. Søren Dahl giver tilladelse til bål og vil gerne 
kontaktes, hvis der ikke ryddes op. Det tages op på torsdag. 
 
Crossfittanlæg vedligeholdelse: dette sorterer under *Unge-gruppen*: Birthe, Gitte og Bibi 
Gruppen bedes hurtigst sætte gang i opgaven med at oliere crossfitt-banen. Olie og pensler kan 
rekvireres hos kommunen. Birthe er tovholder i denne gruppe. 
 



Sten ved byens egetræ er blevet flyttet. Udgiften hertil vil kommunen sandsynligvis betale. Der er 
kontakt med Lene Simonsen.  
 
Oprydning på kontor: nøgle til kælder skal ligge på kontoret - Palle får lavet en kopi af nøglen. 
Oprydningsgruppen: Karin, Birthe, Georg, Henrik (Mariann kommer gerne med FORSLAG til 
indretning) 
Brugsen har holdt en fin 126 års fødselsdagsfest. 
Gave til 200kr til fitness indvielse er givet. 
Etablering af Gundsømagle Campingplads kommer i høring. Skal ligge i nærheden af Simons put 
og take. Se Dagbladet af 8. august 2016 
 
 
Ad 4: *paraplymøde*  i Forsamlingshuset. Aktuelt punkt på dagsordenen er Byfesten, hvordan 
fortsætter vi byfesten ? Andre fritids-interessegrupper skal aktivt bidrage med input til og 
afholdelse af byfesten. Der skal sendes invitationer til diverse grupper ultimo august. Gruppe 
bestående af  Erik, Karin, Palle, Mariann mødes for at udarbejde invitationen til andre foreninger 
og aktivitetsgrupper og forslag til dagsorden på *paraplymødet*.  Deltagerne på paraplymødet 
skal opfordres til at komme med indlæg til det næste blad, der bliver et særnummer omkring 
"Velkommen til Gundsømagle". 
 
Ad 5 : Erik gennemgik økonomien. Første jazz-koncert gav overskud (som skal deles med 
Gulddyssegård) , byfesten gav (når tilskuddet fra Roskilde Kommune er indregnet) et mindre 
overskud. 
Driften af GLR: der er underskud, idet det ikke var billigt at flytte lokale. Bladet giver underskud 
på annoncer.  
Evaluering af byfesten, herunder gennemgang af økonomi, skal sendes til kommunen senest 
18.aug 2016.  
Brugsen giver rabat på indkøb til Byfesten. Der checkes op på %-satsen. 
Ca. 80 personer mangler stadig at betale medlemskontingent til GLR. 
Høstfest stand - GLR opretter en stand. 
 
Ad 6:  
Trafik-og trafiksikkerhed  
Der afholdes møde med kommunen med bla. flg. emner på dagsordenen:  
- status på diverse udfordringer: 
- hvor langt er chikanen foran Brugsen 
- grusgravningsplanen 
- langtidsplanlægning for Gundsømagle 
- scr skolen har blå asfalt 
- dobbeltstriber fra lægehuset og ud af byen 
- Piledyssens manglende træer  
 Kirsten har sendt en dagsorden til kommunen. Møde 25.august 2016. 
 Foto politi efterlyses !  Aktion er på planen. 
 
Byfest 
Der er solgt for få billetter. Alt beregnet giver byfesten et mindre overskud. 
Generelt forløb festen FLOT og folk var glade og efterfølgende positive omkring festen. 
 
Jazz:  
27.aug 2016 er der sensommer- jazz. Palle har måske nogle mulige jazz- navne til kommende 
arrangementer.Disse kører med et passende overskud.  
 
Event/kultur 
Jf. byens kalender, som er opdateret. 
 



Spil dansk uge i uge 44: pakken består af 100.000kr, hvoraf der kan søges. Det er forbeholdt 
folk, der ikke selv umiddelbart kan komme til musikken. Evt børn-forældre, skolen er kontaktet. 
Karin sender os alle i bestyrelsen mails, hvor projektet er beskrevet. Vi bedes alle læse disse 
mails. Links med navne på musikere og diverse anden info fremgår. Endvidere også Roskilde 
kick OFF musikby 2020. Evt. et punkt til næste bestyrelsesmøde ? 
 
Bibliotek: se byens kalender 
 
Natur og stier: Intet indkommet til bestyrelsesmødet 
 
Unge: intet indkommet til bestyrelsesmødet 
 
Rosentorvet: Der er skrevet til Folmerhus, om vi må sætte forskellige biblioteks-møbler op, hvor 
folk kan bytte og udveksle ting og ideer. Kommunen vil gerne af med møblerne, som ser nydelige 
ud. Dem, der har torsdagsaftensvagten, tilser møbler for indhold af *visne planter* og *levende 
dyr*. Vi prøver ca et halvt års tid. Palle spørger Folmerhus igen om det er i orden, at sætte 
møbler op. 
Ønskes bænkesæt foran Bycenteret, skal Folmerhus spørges.  
Der mangler en centerforening. Renhold af hele bycenterområdet er delt mellem Folmerhus og 
Brugsen. 
 
PR-gruppen 
Til blad nr 13 søges annoncører. Facts om Gundsømagle tages som pkt. på dagsorden til 
paraplymøde med andre foreninger i oktober, kan også være et emne i bladet.  Alle foreninger 
skal betale til bladet. Spørg kommunen, om der kan ydes et tilskud.  
Byens kalender fungerer. Den sidste hænger opdateret på stander. Diverse foreninger skal selv 
anmode om at få lagt en aktivitet i kalenderen. 
Karin har meldt afbud til bestyrelsesmøde d. 6. Sept 2016 
Mortensaften er en and ! (læs: spis hjemmefra, der serveres ikke lune retter) 
 
Næste møde 6.sept 2016 kl 18:30 
 
 
Tovholdere, der ikke kan deltage i Bestyrelsesmøde, skal sende mail med oplysninger om 
det pågældende emne. Dette er besluttet forlængst !  
 

 


