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Referat af bestyrelsesmøde d. 23. maj 2016.05.26. 

 
Afbud: Bibi, Mariann, Lene og Charlotte. 
Ordstyrer: Erik 
Referent: Gitte 
 
Orientering fra formanden: 
Der er afholdt generalforsamling i Forsamlingshuset. Henrik fra GLRs 
bestyrelse blev også valgt ind i Forsamlingshusets bestyrelse.  
 
Palle har søgt tilskud, 10000 kr., fra Sjællandske Medier. Midlerne er søgt til 
udgifterne i forbindelse med istandsættelse af det nye kontor. Der er også søgt 
og modtaget 5000 kr., fra Roskilde Kommune.  
Det noteres, at der blev givet ca. 14 dages varsel for flytningen af G77 
Fitness/Folmerhus. Flytningen er i øvrigt gået ok. Tak, til alle der gav en hånd! 
Der mangler dog oprydning og tilpasning af kontoret, som der bliver rigtig fint 
og overskueligt. Der mangler at blive malet og udbedret nogle små ting på 
toilettet. Palle står for at udfærdige en ’fejl –og mangelliste’, blot for at have 
dokumentation på lokalet stand ved overtagelse, i forhold til evt. 
udbedringsansvar, når lokalet engang skal afstås igen. 
Erik og Palle står for kontrakten på lokalet. 
Husk, at lukke loftsvinduet når kontoret forlades. 
Karin er tovholder på den gruppe der kigger på oprydning og forskønnelse af 
kontoret. Gruppen består i øvrigt af: Jarl, Henrik og Georg) Palle har snakket 
med Marianne Druedahl om evt. udlån af kunst til den ene væg. Henrik 
foreslog en opslagstavle med ’Sidste nyt’ i vinduet. 
 
Der er Landsbyernes Dag den 13. juni på Roskilde Rådhus. 5 bestyrelses-
medlemmer ønsker at deltage. Palle sørger for fælles tilmelding. 
 
Byens Kalender er opdateret og 1. plakat er sat i infosøjlen. Dog mangler 
Hanebjælkens arrangementer, som Werner har indsendt. 
 
Landsbyprisen: Årlig konkurrence, hvor der kan vindes 100000 kr. og 50000 
kr. Werner er tovholder for gruppen der blev nedsat ved sidste møde. 
Konkurrencen forventes udskrevet i september. 
 
Kopimaskinen: Mangler sort farve. Palle køber en ny patron og udskifter.  Der 
blev spurgt ind til antallet af kopier den anvendes til, og det er ikke så mange. 
Evt. indkøb af ny maskine blev vendt, men ikke vedtaget. 
 
Bænkesæt. Palle forslog indkøb at bænkesæt til at sætte og forskønne ude 
foran Bycentret. Folmerhus er kontaktet i fht. om det er OK. Afventer svar. 
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Lagerplads. Vi har fået plads i kælderen til evt. opbevaring af stole, parasoller 
og flag. Den ene indgang kan der køres til med bil. Jarl står for nøgler til 
dørene. Nøglerne opbevares på kontoret. Lagerpladsen er ikke betinget af 
kontorleje og fremgår ikke af kontrakten. 
 
Smørblomsten holder nabotræf den 29. maj. Det er slået op på Facebook og 
alle opfordres til at komme. 
 
Økonomi og medlemmer (Erik): Der blev givet en gennemgang af økonomien 
med status på aktiver og passiver. Budgettet for 2016 er tidligere uddelt i 
forbindelse med den årlige generalforsamling. 
 
Der er ca. 123 medlemmer der endnu ikke har fornyet deres medlemskab, og 
derved mangler der ca. 10000 kr, i fht. budgettet. Til gengæld er der kommet 
37 nye medlemmer. 
 
Gundsømagle Landsbynyt køre med ca. 4-5000 kr. i underskud pr. udgivelse 
(som der også er budgetteret med). Det blev vendt, om bladet evt. skal 
udkomme 3-4 gange om året, som der har været snakket om før. Beslutningen 
blev dog at holde os til 2x om året af hensyn til både økonomi og ressourcer. 
 
Der har været ekstra udgifter i forbindelse med kontorskift. 
 
Vores forenings forsikring er steget i pris til 3243 kr./årligt. Den gælder til 
gengæld alle arrangementer, og også frivillge hjælpere, og er uopsigelig i 3 år. 
Vi har ingen særlig bestyrelesansvarsforsikring. 
 
Palle søgte ca. 2100 kr. til 2 nye bannere med ’Gundsømagle Landsbyråd’ 
påtrykt. Det blev bevilliget. 
 
Georg søgte ca. 300 kr. til lys til køkkenet, det var også ok. 
 
Hvis de enkelte grupper ønsker en status/saldo på deres bevilligede penge 
kontaktes Erik. 
 
 
Byens æresborger. Der mangler nogle nedskrevne regler. Werner mener at 
have nogen og vil dele dem ud, når han finder dem frem. Byfestgruppen vil 
ikke alene vælge derfor opfordres alle i bestyrelsen til at komme med 
kandidater og begrundelse herfor. Forslag sendes til Palle inden søndag, han 
laver en samlet kandidatliste, og i næste uge skal der stemmes om det. 
Reglerne tages op efter Byfesten, så de ligger helt klat til til næste år. 
 
Trafik –og trafiksikkerhed (Kirsten): Gennemgang af det materiale der var 
vedhæftet mødeindkaldelsen. Gennemgang af den mulige løsning foran 
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Bycentret. 
Krydset Hejnstrupvej/Hovedgaden er ikke opprioriteret hos kommunen, da der 
ikke har været nogen uheld i over 5 år. Der er ikke sat midler af til nogen 
større forbedring i 2016. Mulige løsninger kan være hævet og farvet asfalt, 
eller chikaner. 
Der laves blåfarvet asfalt foran SCR skolen august 2016, for at øge 
opmærksomheden her. 
Der følges op på fartdæmpning på Hejnstrupvej efter busslusen ikke blev til 
noget. Der kigges på fartdæmpning udfor nr. 35, samt ekstra advarsler. 
Undersøges om der skal være 2i1-vej. 
Forberedelse til cykelistplan 2016-2020, forslag er sendt ud. 
Der har været uheld på gylddyssevej pga. fart.  
ALLE opfordres til at få registreret alle ulykker/uheld, store som små, hos 
kommunen, da det er disse registreringer kommunen bla. Kigger på. Mette 
sender et link ud til Roskilde Kommunes side, hvor dette gøres. 
 
Byfest: Forberedelserne er On Track! Alle bevillinger og tilladelser er på plads. 
Det har været et KÆMPE arbejde! 
 
Vi snakkede om boder med konkurrerende slag (deling af overskud), og blev 
enige om, at de regler GLR fastsætter skal følges af alle, ellers kan der ikke 
indgås samarbejde.  
Byfesten er også en måde, at de forskellige foreninger kan promovere sig selv 
på, altså til gode for alle. 
 
Ønsker nogen at købe billetter til byfesten, så henvis dem endelig til Erik! 
 
Henrik ønsker at trække sig som Byfesttovholder efter denne fest. 
 
Jazz: Pinse-jazzen gik forrygende! 200-300 deltagere, godt vejr og god musik! 
Overskuddet deles med Kulturgården nu der samarbejdes om arrangementet. 
Kulturgården kan også opbevare stolene. 
Stor Tak til Steen Andersen, som sørgede for at grille pølser en masse! 
 
Næste arrangement er 27. august 2016! 
 
Kulturgruppen:  
Byvandring – der var ca. 30 deltagere. Super vejr og god tur. Der blev 
observeret en grønt areal ved Mosegårdsvej, som måske var oplagt til en af 
Byens Bænke? 
 
Banko – 1. planlægningsmøde afholdt. Mette og Gitte fortsætter og bede på et 
tidspunkt om hjælp til opgaver, når der vides mere. 
 
Spil Dansk – projekt gennem Roskilde Kommune, som har købt ”premium 
pakken” og ønsker input og ønsker til mulige arrangementer rundt om i 
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kommunen i uge 44. Karin deltager i en informationsaften den 01. juni, for at 
se, om det er noget for os. Jarl ønsker gerne en event i Bycentret. 
 
Bibliotek – der er planlagt et foredrag. Lene står for det. 
 
Cykeltur – Georg planlægger en tur den 11. september kl. 09:30 på ca. 30 km. 
Flere mente, at ruten skulle være kortere. 
 
Natur og stier: Der er kommet ny bænk i hundeskoven. Tingstedet laves i 
næste uge.  
 
Ungegruppen: Pallemøblerne har været udsat for hærværk og er derfor 
forsinkede, men forventes klar til byfesten! Bagefter skal de placeres, det skal 
afklares, hvor de skal stå. 
 
Gundsømagle Bycenter: 
Der er afholdt loppemarked, men ikke i GLR-regi. Non-profit, hvor pengene fra 
boderne gik til flag allé og diverse udgifter. God dag for både staderholder og 
gæster. Der var ca. 22 boder indenfor, pladserne udenfor blev ikke afsat. 
Ønskes gerne gentaget i oktober i stedet for Høstmarkedet. 
 
Der skal fortsat være fokus på ’mere liv i centret’, samt forskønnelse ude og 
indenfor. Det kunne evt. være at fjerne græsset og lægge fliser. 
 
Fitness skal ombygges. Skal stå klar den 01. juli 2016. 
 
Palle har modtaget en klage over udseendet i centret. Klagen er sendt videre 
til jarl og Folmerhus. Sendes også til Brugsen. 
 
PR-gruppen: 12. blad er sendt ud, 28 sider, fint blad. Det lykekdes at få flere 
foreninger med. 
Næste nr. udsendes ca. oktober 2016 med temaet ’Velkommen til 
Gundsømagle’ 
 
PR for byfesten. Der skal laves plakater. G77 holder fodboldturnering med hold 
udefra som forhåbentlig også lokker gæster til. 
 
Eventuelt:  
Werner: Kan GLR evt. med tiden overtage Hanebjælkens arrangementer?? 
 

 

 


