
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 8. marts 2017 
 

Deltagere: Mette E, Henrik, Palle, Kirsten, Werner, Gitte, Karin. Lene fra 
ca. kl 20. 

Fravær: Erik, Birthe, Mariann, Georg   

 
 
REFERAT:  

Emne: Opfølgn/ 

ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer - Palle  

2) Valg af referent - Karin  

3) Godkendelse af referat fra sidste møde – Er allerede godkendt og 
offentliggjort . Godkendelsesprocedure for referat tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 

4) Orientering fra formanden  
Orientering fra formandens deltagelse i  Ågerup og omegns landsbyråds 
bestyrelsesmøde. Samarbejde ønskes i fremtiden. Efter Gf deltager H/Å 
landsbyråd i et bestyrelsesmøde i Gundsømagle. 
  
Drøftelse af den kommende forretningsorden udsættes til efter Gf.Her drøftes 
den i detaljer på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis man har ændringer, 
indsendes de til Erik, så de kan behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Trafikgruppens referat af 7-2-2017: Hvad bør vendes i bestyrelsen, og hvor 
selvstændigt kan undergrupperne arbejde - som ovenfor til næste 
bestyrelsesmøde   
 
Søndag 2. april er national AFFALDs-indsamling dag iflg. DN. De samme to 
aktive Gundsømaglere som sidste år har grebet bolden . Indsamlingen starter 
kl 10, ved bycentret. Landsbyrådet står for lidt forplejning - Alle opfordres til at 
deltage.Palle sørger for lidt forplejning på kontoret til deltagerne efterfølgende.  
Jan Brink har henvendt sig, og foreslået en seance omkring INDBRUD, 
indbrudssikring, Nabohjælp mv.  Ideen er god og Jan kontaktes   
 
Roskilde Kommune's byråd tager på udflugt 10. marts! Det er aftalt at de 
lægger vejen forbi forsamlingshuset hvor forberedelserne til Dilettantforestilling 
er i gang. 
Der er planer om at etablere en minigolfbane ved Spraglehøjgård. Stiftende 
møde d. 27/3. 
Regionen har givet Anders Wamsler/ Holmevej 33  grusgravningstilladelse. 
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5) Årets Borger 
Gruppen omkring ÅRETS BORGER (Erik, Kirsten, Werner og Henrik har 
udarbejdet et forslag. (Se vedlagte) 
Dette drøftes igennem - og der er enighed om at rejse spørgsmålet på Gf. 

 

6) Generalforsamlingen 20. marts 
Generalforsamlingen afholdes i Forsamlingshuset d. 20-3-2017 kl. 19:00 
Praktiske ting gennemgås, såsom udsendelse af dagsorden via mail og opslag 
på inforsøjle og kontoret. Samt bespisning. Kirsten bestiller smørrebrød og Erik 
tager sig af øl/vand/vin 
Mødet indledes med orientering om madprojektet   
Billedcollage fra årets gang vises, mens folket finder deres pladser i salen -- 
(Palle). 
Tilmeldinger registreres af Kirsten. 
De enkelte arbejdsgruppers tovholder fremlægger årets gang (alle 
tovholdere) 
Der er ledige pladser til besættelse i nye bestyrelse - og der er også kandidater 
til disse 

 

 

 

Kirsten, Erik 
Karin 
 
Palle 
 
 
Tovholderne 

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi - pt cirka 80.000 kr. på  kontoen som includerer tilskud til 

byfest og jazzen. 3.800 er i restance på annoncesalg til bladet. 
Regnskab og budget til generalforsamlingen er på plads. 
Opkrævning af kontingent for 2017 igangsættes umiddelbart efter 
generalforsamlingen.  

 

6) Orientering fra undergrupperne  

Bibliotek   v/Lene 
Næste arrangement den 23.3. handler om Dansk Vestindien. 
Folkereoler bliver stående til Påske. 

 

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Status på igangværende sager - chikanen i indkørslen fjernet efter ønske fra 
Dagli`brugsen. 
Nyt alternativt forsalg til placering af busstop - evt. ved et indgreb i 
Smørblomstens have. 
Forslag fra bestyrelsen om at flytte chikaner på den anden side af Stovdyssevej 
og tættere på lyskrydset – Dialog om chikanerne efter nyt møde med RK 
Cykelpumpe ved centret anbefales ikke af trafikgruppen. Overlader gerne 
sagens videre forløb til en ad hoc gruppe med Palle, Morten Janke og Poul 
Hagen, der har vist interesse. Bestyrelsen anbefaler, at placering af pumpen og 
budget til vedligeholdelsesudgifter derefter præsenteres i bestyrelsen. Hvis 
accept, søger Palle om penge til anskaffelsesudgiften hos RK. 
Palle foreslår, at man benytter det kommunale valgår til at føre en intensiv 
kamp for at få  lavet en cykelforbindelse til Stenløse St. via stien ved 
Grusgraven mod nord. Gerne en asfalteret.  
 
Fra en borger er der kommet forslag om, at 600s runderer Gundsømagle. 
 
Der arbejdes på at få P-Pladsen asfalteret i samme omgang som Guldyssevej. 
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BYFEST   v/Palle - Erik - Karin 
Nye styregruppe er Palle, Erik, Karin, Linette fra Dilettanten , Pernille Tostenæs  
og Jeanne Bruus. 
Alle tovholderne fra undergrupperne er inviteret til  næste møde den 13. marts. 
Der er indhentet tilbud på BYFEST-telt. 
Breve til byens foreninger og øvrige interessenter er udsendt. 

 

Jazz-udvalg    v/Palle 
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard er hyret til Pinse 2017-koncerten. 
Kira Martini kunne være et godt bud på sensommer jazzen. Palle har bedt dem 
komme med et tilbud. Gruppen mødes inden længe. 

 

Event/Kulturudvalg    v/Gitte 
Lars Grand børneunderholdning 26/3 i Forsamlingshuset. Plakat og øvrigt PR er 
igangsat og enkelte tilmeldinger modtaget.   
Familiebanko - er fastlagt til 12.november   
Fællespisnings/madfællesskabprojektet er sat i gang med pr. - mail til alle 
medlemmer og foreninger samt plakater hist og pist. Intromøde er fastsat til 
onsdag den 22. marts.   

 

Karin 
 
Gitte, Mette 
 
Karin 

Natur- og stier   v/Palle 
Ingen aktiviteter pt. 
Tidligere omtalte mulighed for søjle-eg ved sportsbanen - efterlyses iværksat. 
Der drømmes om sti mellem Kirkerup og Gundsømagle. 

 

UNGE-gruppe     v/Birthe  

Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
2 borde/bænkesæt foran Bycenteret! Palle har kontakt til Produktionsskolen på 
Industrivej i Roskilde.  
Jimmi Røldal (ny borger i byen) foreslår GLS pakkeafhentning hos 
Brugsen/Bycenteret.  

 

PR-gruppe     v/Palle 
Flere har henvendt sig om annoncering i vores næste nummer af bladet. 
Hjemmeside-opgradering må ikke glemmes, tages op, når ressourcerne er til 
stede. 

 

7) Eventuelt– og hørt i byen! 
 

 

Næste møde er torsdag d. 6. april  kl. 18:30  
  

 

 

 



 

 

 


