
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 09. november 2016 
 
Deltagere:  Erik, Werner, Mette, Georg, Palle, Kirsten, Karin, Henrik og 

Gitte. 
Fravær:  Mariann, Lene, Birthe. 
 

Dagsorden:  
Emne: Opfølgning/ 

ansvarlig 
1) Valg af ordstyrer: Erik 
 

 

2) Valg af referent: Gitte 
 

 

3) Orientering fra formanden: 
Regler for Byens æresborger: Erik og Kirsten har holdt møde. Der 
indkaldes til møde i januar, med den øvrige del af gruppen, og hvor 
resten omkring regler fastsættes. 
Bestyrelsen får beslutningerne fremlagt, og der tages herefter 
endelige beslutninger, som anvendes fremadrettet. 
Meninghedsrådet: Valget er over, og Landsbyrådet skal holde sig 
objektive i sammenhængen. Palle fik ytret sig om sin private 
holdning, med kritik til følge. Det har han forsøgt at rede ud og alt 
skulle være i orden. Flag blev sat op på valgdagen, og det var for 
alle, og alles bedste. 
Formanden og sekretæren i Landsbyrådet har modtaget en klage 
fra en person, over en episode ved Familie-bankospillet i 
Forsamlingshuset. Arrangørerne af bankospillet, Mette og Gitte, 
laver snarest forslag til et svar, som forinden afsendelse skal 
godkendes af formanden.  
 

Julemarked, kl. 10-16, 26/11: Afholdes af Jarl og Birthe i 
Bycentret. Jarl ønsker, at Landsbyrådet holder åbent. Formanden 
og Werner dukker op, Gitte hvis tiden byder sig, og Karin er til 
stede som stadeholder. 
 
Palle har modtaget en mail vedr. opførelsen af et hus på Kildevej 5. 
Huset opføres uden vinduer, men sagen ligger ikke i 
Landsbyrådsregi, men hos kommunen og under deres tilsynspligt. 
 
Julefrokost: Alt går planmæssigt ☺ 
Bestyrelsesmødet inden julefrokosten aflyses! 
 
Sammenfald i lokalebookning d. 22. november: Kirsten har meldt 
først ind på lokalet, og har derfor selvfølgelig lokalet. 
 
Filmoptagelse ved biblioteket i forbindelse med et foredrag – 
Kirsten orienterede kort herom. 
 
Hanebjælken har fået 25.500 kr fra Kommunen – tillykke med det! 

 

Arbejdsgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte+Mette 

 

 

 

 

Dem der har tid 



 
4) Landsbyprisen 2016: 
Projektet omkring svævebanen er blevet svækket af 
Naturstyrelsens nej til en placering på Skovens område. Der søges 
dog stadig efter andre mulige placeringer. Der er lavet yderligere et 
forslag som alternativt projekt – udvidelse af crossfitbanen med en 
”Tarzanbane” for mindre børn. 
Skal vi evt. kigge videre på disse forslag, hvis vi ikke vinder 
Landsbyprisen? 
Vinder af Landsbyprisen afgøres på et møde i dommerkomiteen i 
Roskilde Kommune mandag d. 14/11. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe 

5) Oprydning på vores kontor v. Karin 
Der er fundet galleriliste-leverandør, og listerne er bestilt. Lister 
skal derfor sættes op, gerne inden den 26. november. 
Georg vil gerne sættes listerne op. 
Karin har indkøbt kurve til ting og sager. Køber lidt flere. 
Georg sætter vinduesgitter op. 
Snaprammer skal udskiftes på Infosøjlen, kan ikke betale sig at 
reparere de ødelagte 
Sandwichskilte er relativt dyre, indkøbes ikke lige foreløbigt. 
Erik er ved at indhente forsikringstilbud på indbo/lokalet. 
 

 

6) Paraplymødet 
Byfestgruppe skal opdele Byfesten i små del-opgaver, så 
opgaverne nemt kan udføres af andre. Palle/Karin indkalder til 
møde. 
 

 

Palle/Karin 

7) Økonomi og medlemmer v/Erik 
Status på økonomi til nu – status ca. 61000 kr. p.t.  
Jazzen er udlignet til 0 kr. 
Driften er gået i 0 – dvs. udgifter fra nu af vil få regnskabet i 
minus. 
Vores ansøgning om tilskud til Byfest og Jazz-koncerter er nu 
godkendt af Roskilde Kommune. De udbetales til januar 2017. 
Der er tale om 24000 kr. til de 2 jazzkoncerter, og 25.000 til 
Byfesten samt 15.000 i underskudsgaranti. 
 

 

8)  Ved fejl udeladt, ingen overskrift ☺  
9) Orientering fra undergrupperne  
Bibliotek   v/Lene 
torsdag d. 17/11-2016: foredrag af Eva Stenild, Safari i Tanzania 
torsdag d. 19/01-2017: foredrag om Grønland – liv og natur. 
Biblioteket sørger for omtale. Fra klokken 19. i biblioteket. 

 
Folkemøbel – bruges ikke rigtig. Gitte laver PR på FB. 

 
 
 

 



Trafik- og trafiksikkerhed v/Kirsten 
 
-Gulddysse-cykelstien: Den er igangsat. Roskilde Museum skal 
kigge efter effekter, og er det eneste der kan forsinke projektet. 
Stien bliver asfalteret helt ud til A6.  
Torben Jørgensen fra Plan og teknikudvalget har været ude og tage 
det første spadestik. Lidt skuffende, at GLR ikke blev orienteret, så 
vi kunne have deltaget. 
Vi vil gerne have indvielsesfest ved åbning. 
Parkering etableres på Gulddyssegården. 
-Plan og teknikudvalget i Roskilde Kommune har godkendt, at der 
opsættes flytbare chikaner ved Gundsømagle Bycenter så snart 
som muligt. 
 
-Udkast til Cykelistplan 2017:  
I forslaget til cyklistplanen nævnes en cykelsti langs Holmevej til 
grusgraven ikke. Til gengæld foreslår kommunen en 2-1 vej . 
Ligeledes foreslås en 2-1 vej i Sognevej/Hovedgade, forbedring af 
Hejnstrupkrydset med en hævet vejbane og en permanent løsning 
ved Gundsømagle Bycenter, hvis forsøget med de flytbare chikaner 
falder positivt ud. 
Trafikgruppen skriver et høringssvar. 
 
-Østrup-krydset: Der skal en høring til omkring krydsets 
problemer. GLR’s trafikgruppe har inviteret til et fælles møde d 22. 
november omkring krydsets udfordringer med repræsentanter fra 
Ågerup og omegns Landsbyråd, Herringløse Landsbyråd og en 
repræsentant fra Østrup. 
 
-Bliv-set-i-mørket happening i januar, for børn på vej til skole, med 
uddeling af lysende armbånd eller lign. 
 
-Der er ønske om stationær fartmåler på Piledyssen. 
 
-Nyt uheld på Hegnstrupvej, men desværre er der ikke så meget 
fokus på vejen i øjeblikket. 

 

 

BYFEST 2017 v/Henrik 
Se note fra paraplymødet 

 

 

Jazz-udvalg v/Palle 
Der er valgt musik til arrangementet i pinsen: Kansas City 
Stompers med Rikke Mølgaard. 
Samarbejde med Snake-city om orkester til sensommer-
arrangementet sidst i august 2017 
 

 

Event/Kulturudvalg v/Gitte 
Familie Banko 6. november:  
Der var udsolgt, det var en succes! Der var en stor omsætning. 

 



Overskud overdraget til GLR. 
Der har været mange positive tilkendegivelser, og enkelte forslag 
til forbedringer. Der skal afholdes evalueringsmøde. Både Mette og 
Gitte forventer at trække sig fra bestyrelsen ved næste valg, men 
tilbyder at afholde Banko for GLR igen i 2017. 
 
Den Gl. Juletræsfest 04.december: planlægning kører planmæssigt. 
Der er møde den 22. november i arbejdsgruppen. 
 
Karin har set, at Lars Grand laver fine børnearrangementer, og vil 
gerne arbejde på ét i Gundsømagle i Forsamlingshuset – rigtig fin 
idé, som arbejdes videre på. 

 
Natur- og stier v/Palle 
Bymosevej 12-14-16: Erik har kontaktet kommunen vedr. formålet 
med disse grunde. Hvis der ikke er nogen planer kan Landsbyrådet 
måske byde ind med anvendelse. Det kunne være: En sti syd om 
byen? Andre initiativer/idéer er velkomne. 
 
Kirsten ønsker opfølgning på lovet beplantning af søjle-ege langs 
boldbanen. 
 

 

UNGE-gruppe v/Birthe 
Intet nyt 

 

Gundsømagle BYCENTER v/Birthe 
Der sker pt. en renovering af Bycentret. 
Vi vil stadig gerne donere bord/bænke-sæt som lovet. 
 

 

PR-gruppe v/Palle 
Forberedelse af blad nr. 13, der forventes at udkomme i december, 
skal hurtigt sættes i gang – Velkommen til Gundsømagle-bladet 
skal nok laves digitalt i stedet, og det fysiske blad derfor være en 
mere ”normal” udgave. Der er allerede indkommet artikler! 
Bladet skal gerne ud inden jul. 
 
Admin. rolle på FB tages op i PR-gruppen – hvor meget skal vi 
blande os i debatterne? Emnet blev kort vendt, da der har været et 
par anmeldelser af debatter, og beskeder stilet til Gitte, med ønske 
om, at vi blandede os. For nu opdateres Zebra-gruppens 
beskrivelse med, at vi henstiller til, at man anvender god tone, og 
at man ikke nævner andre ved navn/adresse.  
Herudover blander vi os mindst muligt. 
 
Byens kalender: Den bliver stadig opdateret af Kirsten. 
Vedligehold af Infosøjle: Vi skal fortsat fjerne gamle plakater. 
 
Hjemmesiden bør opdateres grundigt! 
 

 



10) Eventuelt– og hørt i byen! 
Episoderne med unge mennesker der bliver antastet i byen blev 
kort vendt. 
 
Budgetposter vs. hvad-må-man-anvende/’underskudgaranti’ ved 
arrangementer blev vendt. Arrangementer med entreindtægter bør 
have et budget, som godkendes inden det kan komme på 
budgettet, og her bør budgetposter ses som ’underskudsgaranti’ og 
ikke så meget som penge der kan spenderes. 
 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 
Tirsdag d. 10. jan. 2017 kl. 18:30. 

 

 


