
 

         Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.13.februar 2014. 
  
Deltagere: 
Anne Marie Rydder, Palle Gram Jørgensen, Henrik Albjerg Larsen, Georg Holm Petersen, Lene 
Barfod, Karin Linde Pedersen, Rita Søndergaard, Dina Fagerhøj( 1 time), Jarl Matthiesen og 
Kirsten Lund Jakobsen. 
Fravær: 
Werner Beim og Jimmy Rasmussen. Suppleant ikke til stede.   
 

Dagsorden 13-02-2014  kl. 18:30 til ca. 20:55   Rosentorvet 

1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Opfølgning på sidste referat 
4) Orientering fra formanden   
5) Økonomi  
6) Generalforsamling 12. marts 2014 
7) Medlemsfesten 1. februar 2014  
8) ZebraBy-projektet  
9) BYFESTEN 
10) Vores nye lokalitet på Rosentorvet           
11) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
12) Nyt fra undergrupperne 
13) Eventuelt– og social hygge   
           
 
1)Valg af ordstyrer     Ansvarlig 
    Palle blev valgt 
 
2) Valg af referent 
     Kirsten blev valgt 
 
3) Opfølgning på sidste referat 
    -En evt. container, opstillet ved Byfestpladsen vil være en god løsning som opbevaring af lageret 
    til byfesten. G 77 og Gundsømagle Landsbyråd (GLR)samarbejder om projektet. Henrik og Dina 
    indhenter priser på 20 fods containere. 
   - Jarl søger kommunen om opsætning af en container på pladsen.   Jarl, Henrik, Dina 
        
4) Orientering fra formanden. 
   -Bestyrelsesmøderne er åbne, dvs. at interesserede udefra kan deltage. F.eks. de personer,  
    som har vist interesse for at komme i bestyrelsen (jvf. opfordring på Facebook fra 
    formanden).  
    Formanden nævnte, at det selvfølgeligt er forskelligt, hvor meget hvert enkelt  
    bestyrelsesmedlem  kan lægge af arbejdskraft i rådet, men det er vigtigt, at man som  
    bestyrelsesmedlem brænder for Gundsømagle som bosted. Han ønsker gerne lidt mere  
    opbakning omkring en række sager, og at man f.eks. reagerer/svarer på e-mails, man får fra 
    foreningen omkring de enkelte aktiviteter.  
   -Hvad skal GLR løfte af opgaver? 
   -Vigtigt at få udvalgene op at stå. 
   - Efter generalforsamlingen må ovenstående drøftes nærmere og præcisere hvilke ting ,GLR bør  
    tage sig af. Der er pt. masser af emner, som havner på GLR’s bord, der slet ikke er arbejdskraft 
    til.                 Alle 
     -Møde efter generalforsamlingen torsdag d.27/3 vil blive et konstituerings-og  
    organiseringsmøde   
 
5) Økonomi 
  -Der er pt.82.000 kr i kassen. I de 82.000 kr. er der tilskud fra Roskilde Kommune på 25.000kr.til 
   årets byfest og 20.ooo kr. til årets Jazz-arrangementer. 
   Der er indgået 23.300 kr. for nyt medlemskab i 2014. Dette svarer til ca. 200 medlemmer. 
   Desuden er der indbetalt restancer for et par annoncer. Der mangler stadig betaling for et par  



 
   annoncer.              Karin, Dina 
   -Der er intet underskud på den aflyste medlemsfest. Kommunens tilskud dækker lejen af 
   forsamlingshuset. 
   -Regnskabet og budgettet godkendt efter et par rettelser. Udsendes sammen 
   med dagsordenen til generalforsamlingen < 22.02.2014          Palle, Karin 
   -Regnskabsåret kan måske flyttes til 1. april. Det er mere praktisk ved medlemsindbetalingerne 
   på hver side af årsskiftet. Intet besluttet endnu. 
 
 
 
 
 
 
 
6) Generalforsamlingen 12.marts 2014 
 
   Karin, Palle og Kirsten præsenterede nogle vedtægtsændringer, som efter en diskussion i  
   bestyrelsen herefter lyder som følger: 
 
   Dagsordenens p. 6: 
   § 1, stk 3: vedtaget som foreslået på dagsordensforslaget 
    
   § 2, stk 2……bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller tidligere Gundsømagle 
    Sogn’s borgere, som naturligt……. 
 
   § 3 stk 2: Medlemmer skal have bopæl ( leje som eje) eller virksomhed  i Gundsømagle 
    Sogn eller tidligere have boet i Gundsømagle Sogn.                 Palle 
 
   § 4 stk 2 b:  ”15. februar i  det år” ændres til ”senest 2 uger inden generalforsamlingen” 
 
   §7 stk 3: vedtaget som foreslået på dagsordensforslaget 
 
   § 8, nyt stk 3: vedtaget som foreslået på dagsordensforslaget 
 
   Dagsordenens p.7 kontingent fastsættelse. 
   
   -Efter en diskussion enedes man om denne tekst: 
 
   Bestyrelsen indstiller at kontingentet stiger til 150 kr. pr. person pr 01.01.2015.              Palle 
   Fra 01.01.2015 kan der desuden tegnes et ”husstandsabonnement for 250 kr. 
    
      
   -Møde efter generalforsamlingen torsdag d.27/3 vil blive et konstituerings-og organiseringsmøde 
 
   -Punktet blev ikke færdigdiskuteret mht. de praktiske opgaver selve aftenen.              Alle 
   -Ordstyrer ?  
   -Genvalg og ikke genvalg af bestyrelsesmedlemmer kom på plads. Efter genvalg af  
    bestyrelsesmedlemmerne er der 5 ledige poster. 
 
 
7) Medlemsfesten 1. februar 2014.  

    -Det var selvfølgelig ærgerligt, at medlemsfesten blev aflyst, men festkomiteen mente ikke, 

     at det var økonomisk ansvarligt, at gennemføre den. Emnet ligger nu stand by.          Stand by
                                                        
8) Zebra By-projektet  
   -Der er nu kommet en ny politisk følgegruppe til Zebraprojektet med start d. 12. april 2014. 
   -Man kan søge om penge til nye projekter efter d. 12.april 2014. 
   -Lene Simonsen meddeler, at Zebraprojektmedarbejderne fra kommunen gerne vil støtte 



 
    op om de igangværende projekter. 
 
    Byens træ 
        "Byens træ" bliver nærmest dobbelt så dyrt som antaget (ca. 100.000). Ca. 50 % er 
    materialer. Smeden DAPI (V/Tom Djebbara) har vurderet arbejdstimerne til 80 timer, men vil kun 
    fakturere 52 timer, resten er hans "sponsorat". 
    Udover DAPI'a arbejde med INFO-standeren, der bliver galvaniseret, forestår arbejde med  
    fundament og den omkringkransende bænk. Her forventes det at Lars Fuglsang / Schliemann 
    og Gundsø Tømrer og Snedker kontaktes.Vi kan evt. søge sponsorater hos Brugsen og 
    ovenstående entreprenører.   
 
     -Fra Zebraprojektet byforskønnelse, træer, buske og blomster har vi et rest beløb på 64.000 kr. 
    Man enedes om i bestyrelsen, at overføre pengene til Byens Træ projektet. 
 
   Byens bænk 
   Byens bænk er ved at blive finpudset. Den får bredere sæde. 
   Sædet må gerne hæves på de næste bænke.         Morten Janke. 
   Flagalle. 
   Georg undersøger fortsat antal flagstænger og hvem, der evt. skal grave hullerne mm.  
   Bestyrelsen ønsker en færdig flagalle klar til før byfesten.                                            Georg 
  
           
   Naturstier og cykelstier 
   Georg og Søren Solborg arbejder videre med  Christine, Roskilde Kommune ang. diverse 
   ønskede stier.               Georg 
 
9) BYFESTEN d 14 juni. 
  - Henrik overtager posten som formand/tovholder for byfesten i stedet for Jarl, der ønsker at  
    trække sig ud af bestyrelsen ved Generalforsamlingen. Dina vil gerne hjælpe Henrik med at 
    afvikle Byfesten.   
   -Jarl indkalder Henrik og Dina til byfest  styrelsesmøde snarest.            Jarl 
   - Byfestudvalg pt er : Jarl, Dina. Anne Marie, Karin, Palle, Jimmy og Henrik. 
   - Musik ( Elvis ) er bestilt. Sune er klar i kulissen. Bar- Michael også. 
   - Ide: GLR’s medlemskort bruges her til f.eks at få billigere øl mm. 
 
10) Vores nye lokalitet på Rosentorvet     
   -Kirsten ønsker stadig hylder op i køkkenet.  Palle kigger efter gratis hylder.           Palle 
   -Poul Hagen har foræret GLR en kopimaskine og flere møbler. Han får en erkendtlighed som tak. 

          Palle   
   -Man skal følge den opslåede huskeseddel om diverse gøremål på lørdagsvagterne. 
   -Desuden sende en kort vagtrapport ud til bestyrelsen.  
        
11) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne 
   - Rita vil gerne lave events, bl.a. sætte en storskærm op i Rosencenteret ved fodboldkampe. 
     Rita opfordres til at arbejde videre specielt med det praktiske.                                 Rita 
    -Måske omdøbe kulturgruppen til Eventgruppe.. 

  
     -Kirsten vil stadig hjælpe Palle med at lægge nyheder ind på hjemmesiden. Der er 40.000 hints  
      / måned .  
 
12) Nyt fra undergrupperne 
   -Punktet herunder nåede vi ikke helt 
   Jazz   
    Mødet d.11. februar var et venskabsmøde mellem GLR, Hanebjælken og Gulddyssgården. 
    Hanebjælken vil gerne hjælpe og ligeledes Gulddyssegården.                              Jazzudvalget 
   -Jazz udvalget i GLR ( Palle, Werner, Jeppe Stehnild og Kirsten) mødes d. 19. februar for at 
    fastlægge detaljerne ved årets to jazzkoncerter.  
    Hele holdet mødes før den første koncert for at tilrettelægge arbejdet mm.  
   



 
   Biblioteket.  
   -Foredrag arrangeret af Lene er velbesøgt.  
   -Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet: Lene kontakter Roskilde Kommunes Kultur og  
    Idrætsudvalg. 
   Evt. i fællesskab med Viby.              Lene 
   PR-udvalg. 
   Hjemmesiden er mange steder ikke opdateret. Det er ærgerligt med  40.000 hints / måned . 
   Kirsten vil stadig hjælpe Palle med at lægge nyheder ind på hjemmesiden. De forskellige 
   undergruppers tovholdere skal sørge for at deres emner er opdaterede. Det gør de ved at sende 
   deres indlæg til Kirsten, evt. Palle, som så lægger det ind hjemmesiden.                 Kirsten/Palle   
 
13) Eventuelt– og social hygge  
   -Palle har snakket med forskellige mennesker til bestyrelsen, så vi ved generalforsamlingen kan 
    foreslå disse interesserede . 
   -Næste møde er 27. marts i GLR’s lokale på Rosen torvet. Kl.?? 
   -Karin lagde venligst hus til et glas vin efter mødet, som sluttede meget brat som sædvanligt, 
    pga. at vi skal være ude af Rosencenteret senest kl. 21:00 
  
. 
 

HUSK 
 

Onsdag d. 12/3-2014. Generalforsamling. 
 

Torsdag d. 27/3-2014. Konstitueringsmøde og organiseringsmøde. 
           
 
 
Næste ordinære møde er  
 

Torsdag d. 27.03.2014 
Kl.? 
    Referent Kirsten 21/02-2014 

.   
 
 
    


