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Referat fra  bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
                     torsdag d. 21-8-2014  
 
 

Deltagere: Palle, Henrik A., Werner, Georg, Charlotte, Anne Marie, Karin, Erik og Kirsten. 
( Dina deltog fra p. 6, unge) 
Afbud : Birthe, Lene, Henrik Lykke og  Rita.    
 
Dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent  
3) Opfølgning på sidste referat  
4) Orientering fra formanden 
5) Økonomi og medlemmer  
6) Orientering fra tovholderne i undergrupperne 
7) Eventuelt– og hørt i byen!  
               Ansvarlig 
1)Valg af ordstyrer. Karin blev valgt.  
2) Valg af referent. Kirsten blev valgt  
3) Opfølgning på sidste referat  
   Intet at følge op på. 
 
4) Orientering fra formanden 
 
   -Dina træder ud af bestyrelsen fra 1/10-14. Herefter træder suppleant Charlotte ind som i 
    bestyrelsesmedlem. 
 
   -Vores nyplantede træer har lidt i sommervarmen. Kommunens vandingsplan har ikke været 
    tilstrækkelig, så Palle, Per Jakobsen, Morten Janke har akut vandet, når de har konstateret  
    behov for det. Samtidig er der selvfølgelig foregået en debat med kommunen om den  Palle 
    utilstrækkelige vandingsplan. Gundsømagle Landsbyråd (GLR) synes, at det er for dårligt, at 
    kommunen ikke passer træerne, men vi har gjort vores for at redde dem gennem tørken. 
 
   -Der mangler retningslinier omkring brug og vedligeholdelse af Info-standeren. Flere rammer  
    til opslag ønskes. GLR udtrykker ønske om opslag udelukkende drejer sig om de kulturelle 
    begivenheder/arrangementer i byen. Drøftes i vores PR-udvalg. Werner laver udkast til PR- 
    udvalg.                      PR-udvalg/Werner 
 
   -Byfestgruppen har købt en ny container.” Den rare vognmand” har gratis hentet og bragt 
    den. Roses i næste blad.  
 
   -En nyoprettet gruppe omkring ønske om cykelstier Gundsølille/St.Valby/Østrup ønsker 
    møde med GLR. Naturligt med samarbejde med GLR og vores gruppe ”Natur og Stier v. 
    Georg.              Alle / Georg 
    
   -Gert Saltbæk foreslår, at GLR mødes med formændene fra Gundsømagles  
    grundejerforeninger med henblik på bedre samarbejde imellem foreningerne. 

                                                       Palle 
   -Vagtordningen. Efter et års prøveperiode beslutter GLR at nøjes med at holde åbent den 
    første lørdag i måneden 11-13. Centret er for ”dødt”, efter slagteren omtrent er stoppet. 
    Vagtordningen tages op igen, hvis der sker mærkbare ændringer i centret. Kirsten 
     udfærdiger liste, og Palle sætter skilte på døren samt ude i centret.                 Kirsten/Palle 
 
   -De næste møder er onsdag d. 1/10 kl. 17 og onsdag 26/11 kl. 17. Julefrokostdato  
    bestemmes næste gang. 
 
   -Brugsen har haft 124 års jubilæum. Palle fortæller, at det blev en god fest.  
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5) Økonomi og medlemmer v. kassereren ( Erik) 
   - Byfest-regnskab. Der blev et flot overskud på ca. 22.000 kr. ved Byfesten, hvilket 
     hovedsagelig skyldtes a) Billigt orkester, b) Flot billetsalg/mindre telt c) Det gode vejr. 
     Containeren er indkøbt for 12.000 kr. Hermed er overskuddet ca. 10.000 kr. 
     Mellem Brugsen og os er der lidt rod omkring optælling ved tilbagelevering af varer fra 
     Byfesten. 
     Mangler endnu 1100 kr. i indtægt fra Slagterbrødrenes pølsesalg. Palle sender faktura. 
     Erik udfylder evaluerings skema til Roskilde kommune.                                       Palle/Erik 
   -Status 
     Der er pt. 52.000 kr. på kontoen, men endnu mangler to ubetalte fakturaer (I alt 2900 kr.) 
     fra trykkefirmaet. Palle anser ydelserne/ tryk for dyre. Mail korrespondance i gang. GLR 
    afventer svar fra Martin With( trykkefirmaet)                                                             Palle 
    Overvejelser om skift af trykkeri til næste blad. 
    Der foreligger en regning på 13.000 kr. for tryk, men det modsvares af Zebra 
    tilgodehavende på  ca. 11.000 kr. 
    Der er en række virksomheder, som ikke har betalt for deres annoncer i bladet. Beløb for ca  
    4.500 kr. Kassereren rykker.                                         Erik 
     
    Årets to jazz arrangementer giver forhåbentlig et lille overskud. 
    Regning for august- jazz sendes til kassereren.    Palle 
 
   -GLR er enige om køb af Jimmys zebramaleri til 1200 kr., som pt. hænger på kontoret. 
    Jimmy sender regning til kassereren.               Palle/Erik 
   -Flagopsætning og udlejning. 
    Efter perioden fra flag-beslagene blev opsat samt indkøbene af flagene har der været lidt  
    diskussion om, hvem der sætter flag  op og tager ned, udlejning opsætning, nedtagning for  
    medlemmer af GLR. Georg udlevede et flot forslag til udlejning af flagalle. 
    Det blev besluttet, at købe arbejdskraft til at sætte flag og og tage ned. Georg står for  
    vedligeholdelsen af beslag og flag og Henrik A er kontaktperson. 
    Man skal være medlem af GLR for at leje flag.( 20 kr./ flag) Bestyrelsen får det gratis. 
    Georg og Henrik udarbejder forslag til regler ( ud fra Georgs skema) for udlejning.  
                                                                                                                     Henrik/Georg 
    GLR skal reklamere med det på hjemmesiden   
    Vi kan evt. også udleje vores 4 borde ( 40 kr./ bord) 
  
6) Orientering fra tovholderne i undergrupperne 
 

 Zebra-projektet v/Palle 
      -Palle forventer at zebra-projektet varer året ud. 
    Stor tvivl omkring hvor mange penge hvert zebra-landsby kan forventes at få tildelt. Vi har 
    fået 250.000, og hvor vi stadig ikke har brugt hele beløbet.  Vores ønsker om trafik- 
    projekter (bl.a. på Piledyssen og Gulddysevej) må ikke betragtes som zebra-projekter. 
    Palle har bedt Lene Simonsen om et regnskab på de indtil nu brugte penge. Han rykker for 
    dette. 
    Palle vil indkalde til 2 møder snarest: 
   1)For interesserede zebra-folk i byen, hvor vi kan drøfte de resterende projekter og   Palle 

forberede møde med de 4 zebra-politikere samt folk fra Kommunen 
   2)Et samlet møde med interesserede zebrafolk og de 4 politikere, hvor vi kan fremlægge  

vores ønsker om de eksisterende projekter og de nye projekter, bl.a. for de unge. 
 
   -Nogle af zebrapengene kunne gå til motionsønsker/naturlegeplads til de unge. 
   -De sidste 3 bænke er færdige. Morten Janke og Palle finder plads til de 2 i samråd med de 
    implicerede grundejerforeninger, og den sidste  placerer menighedsrådet i et samarbejde 
    med GLR om at åbne kirkegårdsarealerne op. 
    ”Skoven” har selv sat bænke op. 



 

Landsbyrådet - dagsorden Side 3 

    GLR opfordrer grundejerforeningerne til selv at sætte bænke op. 
 
’Jazz-udvalg v/Palle 

   -Jazz arrangementet på Gulddyssegården d. 23/8-14 bliver lidt nytænkning med Mette Nadja  
     og Ella &Louis Tribute. 
     En uges varsel til mødevirksomhed er for kort. Formanden bedes skrive tidligere.        Palle 
     Jazz arrangementet er et samarbejde imellem Gulddyssegården, Hanebjælken og GLR. 
     Er Hanebjælken stadig med i samarbejdet? Werner forsikrer, at det er Hanebjælken stadig, 
     og han og Anders deltager. 
     Der har meldt sig: Palle, Kirsten, Erik, Anders Hermann, Anette Jansen, Per Jakobsen og 
     Jeppe Stehnild. Alle prøver også at deltage om fredagen til opsætning og indkøb. 

     
Event/kulturgruppe  v/Karin, herunder Krea Høst Marked 20/9 

   -Karin fortalte om kommende arrangementer bl.a. Dragedagen, og Høstmarkedet. Meget få  
     tilmeldte til Høstmarkedet, så GLR beslutter at det her første gang skal være gratis at  
     sætte en bod op og ikke de 100 kr., aftalen var. Plakater rettes.  Dina 
     Levnedsmiddelstyrelsen kontaktes ved salg af honning, syltetøj, hjemmelavede pølser, 
     brød mm. Angående eksisterende regler.    Dina 
     Palle laver PR arbejde for at få flere på. Der kan være op til 25 boder på Rosentorvet. 
     Høstmarkedgruppen indkalder til eget møde og udnævner en ny tovholder, når Dina som  
     nuværende tovholder stopper1/10-14.                                               Høstmarkedgruppen 
 
          Bibliotek v/Lene: Udsættes 

  
Trafik- og trafiksikkerhed  v/Kirsten 

   - Kirsten fortalte om forårets  møde og mailkorrespondance med vejingeniøren fra Roskilde 
     Kommune. Kort fortalt er planen pt. 
 

1) Trafikhelle ved Piledyssen ( Er næsten færdigprojekteret, pris 250. 000 kr, penge afsat) 
2) Mulighed for mobil trafikchikane ved Rosentorvet  ( ikke projekteret, pris ?, penge?) 
3) Opdateret trafiktælling fra Kommunen. 
4) Vejingeniøren opklarer hvilket beløb, der kan arbejdes med. 

 
Det er vigtigt at finde ud af, hvor mange penge, der er til rådighed. 
 
 Iflg Vejingeniøren er der afsat 250.000 kr til Piledyssen, 2x 110.000 kr til forundersøgelser  
 til Hegnstrupvej og Gulddyssevej ( afsat i Cyklistplanen 2012, penge der kan  

      omdisponeres  ) og  50.000 kr. fra  Sikker Skolevej Zebra-projekt. 
 Hvorvidt dette holde stik vides pt ikke. 
Det er meget utilfredsstillende ikke at have kommunens opmærksomhed /tid til at få 
klarhed over disse ting. Kirsten prøver at presse på i det videre forløb.                   Kirsten 
Roskilde Kommune har en hjemmeside. Under Trafiksikkerhed kan man afsætte farlige 
trafikpunkter til den nye Trafiksikkerhedsplan. I bedes alle plotte punkter ind snarest. 

 Alle 
       http://roskilde.dk/trafiksikkerhed 

  
Natur- og stier v/Georg 

    -Møde med Kommunen i sommers (Se bilag nederst efter bestyrelsesmødereferatet)   Georg 
 
Unge-gruppe v/Birthe 

      Palle og Birthe har holdt møde med de unge ( fra 8. klasse), som udmundede i ønske om 
      naturlegeplads og motionssteder. Evt. aktiviteter på Rosentorvet. Nyt møde om 14 dage.  

                       Birthe 
Rosentorvet v/Henrik Lykke 
Møde d. 11/9-14 mellem Søren Husby, Birthe, Palle og Henrik Lykke.        Henrik Lykke 
   
BYFEST v/Henrik Larsen 

    Flot overskud på ca 10.000 kr.  
    Næste års byfest er 13/6-2015 



 

Landsbyrådet - dagsorden Side 4 

 
    Byfestgruppen må i gang hurtigt, for ikke at ende i for megen mødeaktivitet hele foråret. 
    Der skal skaffes frivillige og en sponsorat-person mm. 
    Ny Byfestgruppe er :Henrik A ( Tovholder) Palle, Karin, Erik og Charlotte.               Henrik A 
    Hvis andre vil være med i Byfestgruppen, så henvend jer til Henrik A. 
    Der er bestilt musik: P-S Duo til 13.500 kr. 
    Der er ønske om at koble Stakladen, Kirkens og Byfest arrangementerne sammen. 
    Palle ansøger om, at Kommunen indstallerer strøm på pladsen.                                  Palle 

 
PR-gruppen v/Palle  

    Næste nummer af bladet vil mangle Dinas kompetence. Det foreslås at bladet udgives i  
    Januar 2015 incl. et girokort til 2015’s medlemskaber. 
    Hans Bredahl spørges ang. lay out, modtagelse af indlæg mm. 
    Firmaerne skal selv komme med en færdig annonce.  
    Dorte Carmel bliver kontaktet af Palle til at forestå salg af annoncer.  Palle 
 
    Hjemmesiden og Face Book kører flot. 

  
7) Eventuelt– og hørt i byen!  
Dina fik overrakt 2 flasker god vin og tak for sit store arbejde i GLR. 
 
Næste møde er onsdag d. 1/10-2014  kl 17 
 
Referent Kirsten 28/8-14 
 
 
Referat fra møde omkring stier mv. (Skrevet af Søren Solborg) 
 
Referat af møde mellem ”sti-udvalget” i Zebra gruppen og Roskilde kommune d. 27/6-14 
Til stede: Søren Solborg Bjerrum, Georg Holm Petersen, Christina Zingenberg og Jens Stærdahl.  
 

1) Sti syd for Gundsømagle. Der skal arbejdes for en overgang mellem den eksisterende sti og den sti, der 
ligger/skal etableres på den anden side af åen i Kirkerup. Fugleværnsfonden er positivt indstillet. 
Zebragruppen står for at kontakte ejerne af matriklen Kirkebjerg 31 – Annika Elkjær – for at høre, om 
der kan etableres et sti i skellet på hendes matrikel.  

2) Stier i Gulddysseskoven.   
Første sti: Der skal arbejdes på en sti gennem det netop nyplantede areal, som Naturstyrelsen ejer, fra den 
eksisterede sti i Gulddysseskoven til den lille eksisterende vej, der hedder Vibesøvej, og som ender blindt. 
Stien kan evt. komme til at ramme vibesøvej tæt på Værebro Å, således at man er tæt på Damstensvej i 
Stenløse (hvis der senere skulle laves en overgang). Søren og Jens kontakter hver især skovrider Kim 
Søderlund (ksl@nst.dk) mhp. om det er gennemførligt.  
Anden sti: Der skal arbejdes på en sti fra Gulddysseskoven til den mulige sti, der går langs østsiden af 
Værebro Golfklub/alternativt til Lille Kildebækvej i Stenløse. Zebragruppen kontakter lodsejerne og tager 
billeder af åen, således at Jens kan undersøge, hvor meget en bro over åen vil koste. Lodsejerne kan blive 
kompenseret økonomisk med ca. 15 kr. pr. kvadratmeter og evt. yderligere, hvis der inddrages areal til 
landbrug m.m. 

3) Cross-fit bane. Roskilde Kommune anbefaler, at banen bliver placeret centralt i Gundsømagle, men kan ikke 
selv hjælpe med etablering/finansiering. En mulighed er at finansiere det gennem Lokal- og Anlægsfonden, 
Nordeafonden eller Bikubenfonden. Projektet skal være nyskabende og gerne med flere samarbejdspartnere, 
hvis man skal have en mulighed for at få penge til sådan et projekt. Zebragruppen skal stå for en sådan 
ansøgning.  

4) Cykelsti fra Gundsømagle til Stenløse. Jens eller Christina ville undersøge efter sommerferien, hvad 
status er på det forslag, som Palle sendte til Ivan Hyllested for et stykke tid siden, som omhandler en cykelsti 
langs Holmevej til grusgraven.  

5) Vejbump i Gundsømagle. Det er andre personer i Roskilde kommune, der tager sig af dette.  
6) Bedre planering/grus af sundhedssti (det kan nok ikke umiddelbart lade sig gøre, men Jens ville undersøge 

det nærmere) samt sti fra Holmehøjen til hundeskoven (det kan umiddelbart lade sig gøre, og Christina 
ville undersøge det nærmere.  Jens ville også undersøge, hvad man kan gøre ved det problem, at heste 
ødelægger stierne i skoven.  

Søren Solborg Bjerrum 
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