
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.25.september 2013. 
  
Deltagere: 
Anne Marie Rydder, Palle Gram Jørgensen, Henrik Albjerg Larsen, Georg Holm Petersen, Jarl 
Matthiesen, Lene Barfod, Karin Linde Pedersen og Kirsten Lund Jakobsen. 
Fravær: 
Dina Fagerhøj, Rita Søndergaard og Werner Beim. Ingen suppleanter til stede. 
 
 
Dagsorden 25-9-2013  kl. 19-ca. 21:30   Rosentorvet, i vores nye lokaler 
1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Opfølgning på sidste referat 
4) Orientering fra formanden   
5) Vores nye lokalitet på Rosentorvet 
6) Bordet rundt 
7) Økonomi 
8) ZebraBy-projektet  
9) BYFESTEN 
10) JAZZ på Gulddyssegård 
11) Medlemsfest til februar 2014? 
12) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
13) Nyt fra undergrupperne 
14) Eventuelt– og social hygge /De næste møder for efteråret aftales. 

 

1)Valg af ordstyrer 
     Henrik blev valgt 
2) Valg af referent 
     Kirsten blev valgt 
3) Opfølgning på sidste referat 
    Under dette punkt ønskes en oplistning af punkter til opfølgning. 
4) Orientering fra formanden. 
    Palle og Kirsten gav et kort sammenfatning af mødet ” Lokalrådenes dag.” 
    Efter gruppearbejdet med emnet: ”Hvordan forestiller I jer samarbejdet mellem lokalrådene og 
    kommunen i 2018?” var der bred enighed om fra Lokalrådenes side, at man bl.a. ønskede en 
    nemmere procesgang i diverse henvendelser, mere information, mere hjælp til  
    puljepengesøgning, mere gensidig kommunikation mellem politikere og Lokalrådene, mere 
    brug af politikerne og ønske om en gentagelse af mødet årligt. mm. 
    ( Der udsendes et referat fra mødet senere på året. Ref.) 

   ***    

   45 børn fra Gundsømagle (4-8 å)r var i dag til teater på Musicon og opleve det nye stykke "HANe  
   & HUNd".  
   Oprindeligt skulle det have været i Gundsømagle for et meget yngre publikum, men de skulle 
   sove på spilletidspunktet. Gundsømagle Landsbyråd betalte bussen til Roskilde ( 1000 kr ) 
   *** 
    Oprydning af vores ting hos AOF bliver onsdag d. 2/10 kl. 13,15. Karin, Palle og Jarl deltager. 
    Bestyrelsen besluttede at give en gave som tak for de 4 års husly. 
    ( Herunder udsprang en diskussion om gaver, som fortsætter på et andet tidspunkt.) 
   *** 
   Der er udsolgt på Musicon til årets frivilligdag. Jarl og Georg deltager alligevel fra deres 
    respektive.foreninger. 
5) Vores nye lokalitet på Rosentorvet  
    Der udfærdiges en lejekontrakt på vores nye lokale. Der betales pt. 0 kr.i  leje. 
    Lys og varme samt evt. forsikring skal vi selv betale. 
    Hvis lokalet engang kan lejes ud til andre, får vi tilbuddet om selv at betale huslejen ( og blive 
    der) eller vi får en måneds opsigelse. 
    Måske kan kommunen til den tid betale huslejen. Palle tager kontakt til Lene Simonsen. 
    Adressen er Rosentorvet nr.3 .Forslag om postkasse udvendigt. 
   *** 
    Jarl sørger for kopi af nøgler til bestyrelsen. Udleveres mod underskrift. 
   *** 
   Georg prøver at finde 3 skærme til lysstofrørene. 



 

   *** 
  Forslag om  facadeudsmykning. Folien må af, så lokalet ikke ligner pubben. Henrik tjekker priser  
  på folie mm og sender forslag rundt. 
  Evt. udsmykning på en væg  indvendig tilbydes Jimmy. Jarl kontakter Jimmy. 
  Desuden sørger Henrik og Palle for fotos af Gundsømagle før og nu til ophængning. Karin 
  medtager et Gundsømaglekort og ligeledes Georg. 
   *** 
  Karin tjekker på lageret i AOF, om der skal indkøbes service mm. 
   *** 
  På lørdag d 28/9 vil der være åbent her i lokalet mellem 10 og 14 til uddeling af brochurer, 
  Zebraposten girokort osv. Servering af kaffe. Der skal ligge diverse brochurer klar i lokalet. 
  Jarl, Palle, Anne Marie og Georg deltager. 

*** 
  Fremtidige åbningstider er hver lørdag kl 10-12. Bemanding går på tur. Kirsten udfærdiger en 
  vagtliste. 
    
6) Bordet rundt 
   Karin foreslår Høstmarked i Rosen Centret fra 2014. Kulturudvalget tager sig af det, 
  Jarl fortæller, at den nye slagter foreslår at lave en Centerforening i Rosencentret. Desuden 
  markedsdag en gang om måneden i samarbejde med pubben, pizzariet, Brugsen mfl. 
  Kulturudvalget tager kontakt med forretningerne i Centret. 
  Henrik har kontaktet unge mennesker på Margretheskolen for at lave en Gundsømagle film. Med  
  interview med ældre og yngre Gundsømagleborgere. 
  Bestyrelsen er enige om ,at de ydre rammer skal afstikkes af Gundsømagle Landsbyråd samt 
  den  endelige klipning af filmen. Henrik vender tilbage. 
   
7) Økonomi 
  Der er ca 42.000 kr. i kassebeholdningen. Karin har sat deadline på restancer for annonceringer. 
  Dina kontakter herefter, hvis restancen ikke betales. 
  Karin har problemer med det nye systems Excel regneark. Erik, vores revisor tilbyder at føre det 
  daglige regnskab. Karin fortsætter som kasserer og kan disponere som sædvanligt. Karin, Erik og  
  Palle  tager en snak. 
  Der er 287 medlemmer nu. Palle laver grafisk kurve af stigende medlemstal til ophængning i  
  lokalet. 
  Forslag om opkrævning af kontingenter pr. mail. Diskussion om hvilken bank til Visa kort, 
  netbank, medlemsbetalinger mm. Karin søger flere oplysninger før beslutning. 
  Økonomiudvalget blev nedsat med bred enighed og består af formand, næstformand, kasserer og 
  byfestformand.  ( se forslag fra Jarl Matthiesen 28/8-2013). 
   Ansøgnig om midler til forskellige formål skal gå igennem Økonomiudvalget. Samarbejdet starter   
  snarest angående køb af IT udstyr. 
  Der opstod en mindre diskussion om, hvilket IT udstyr, vi manglede, hvor det skulle købes og til 
  hvilke priser.Om evt. etablering af trådløst netværk i lokalet mm.  
  Jarl tilbød en gratis ny ”renset”, gammel bærbar computer. Hvis det bliver en mulighed, kan vi 
  købe  en dyrere printer. Ovenstående diskuteres på Økonomiudvalgets første møde. 
8) ZebraBy-projektet  
  Palle pointerer, at vi skal have fokus på Zebra-projekterne. Der er stor velvillighed i kommunen og 
  flere penge. 
  Info søjlen: Plakat for konkurrencen er klar og er sendt til trykning i kommunen. Færdig fredag.  
  Dommerpanel og regler er klar. 
  Kirsten skriver til Borgmesteren og beder hende om at tage sin borgmesterkæde på til 
  Eventdagen d 9/11-1213. 
  Bænkene er i gang. 
  Plan over nye træer, buske og blomster er klar og sendt til kommunen. 
  Plan over nye trafikdæmpene bump er sendt til kommunen. 
  Trafiksikkerhed omkring skolebørn i bl.a. Hejnstrupkrydset . 3-4 elever i 8.klasse vil 
  gerne deltage. Det skal imidlertid forankres i forældrekredsen, så Per Jakobsen har bedt om lov  
  til, at Palle og han deltager i næste skolebestyrelsesmøde for at fremlægge sagen. Der er endnu 
  ikke kommet svar. 
  Hjælp fra Mødestedet er ikke muligt. 



 

  Hjemmesiden er nu mere overskuelig mht. Zebra-projekterne. 
  Desuden findes der oplysninger om Zebra-projekterne på Roskilde.dk 
   Forsamlingshuspladsen blev ikke diskuteret. 
9) BYFESTEN 
   På lørdag d. 28/9 annonceres efter flere frivillige hjælpere til Byfesten. 
   Andre forberedelser omkring Byfesten starter først januar 2014. 
   Palle har søgt kommunen 25.000 kr. i tilskud og 25.000 kr i underskudsgaranti. 
   Musikudvalget ( Palle, Dina, Anne Marie og Jimmy)bør snarest træde sammen og diskutere 
   hvilken musik, der skal spille til Byfesten  2014.  
10) JAZZ på Gulddyssegård 
   Palle har søgt kommunen om 10.000 kr til første  jazz arrangement og 12.000 kr. til det andet i  
   2014. 
   Beslutningen om at overtage Jazzen, blev vedtaget af et flertal i bestyrelsen sidste år. 
   Gundsømagle Landsbyråds formand vil kontakte alle de frivillige hjælpere med ekspertisen fra  
   Hanebjælken for at få hjælp til at få nogle fine arrangementer op at stå. 
   Jazzgrupppen ( Palle, Werner, Kirsten og Jeppe Stehnij) bør øges med et par medlemmer fra  
    Hanebjælken og evt. Gulddyssegården. Jazzgruppen  træder sammen på et tidspunkt i  
    efteråret. 
    Navn på arrangementet kunne være Gundsømagle Jazz  
 
11) Medlemsfest til februar 2014? 
    Medlemsfesten er fastsat til lørdag d.1/2-2014. Forsamlingshuset er reserveret. 
    Karin, Rita og Anne Marie tager sig af det videre mht. til udmelding til medlemmerne osv. 
12) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
    Se punkt 6, Bordet rundt. 
    Kirsten tager kontakt til bestyrelsessuppleanterne Jimmy Rasmussen og Martin With om at  
    indtræde som fuldgyldige medlemmer fra næste bestyrelsesmøde. 

    Opfordring fra Palle til at komme med ideer omkring: Hvad kan gøres bedre for byen??. 
13) Nyt fra undergrupperne 
    Trafik og sikkerhed: se punkt 8. 
     Natur og stier :Georg har holdt møder med Fugleværnsfolkene og Roskilde kommune. Man gik 
     tur for at klarlægge den sydlige sti rundt om Gundsømagle Sø. 
     Formålet er,at man kan gå rundt om hele Gundsømagle sø. 
     Kultur/Aktiviteter : Bo Jakobsen er svær at få kontakt til mht. Byvandring. 
     Jeppe Stehnij åbner Stakladen til drageværksted dagen før vores 5. Dragedag d. 6/10-2013  
     Plads til ca.30 børn og 20 voksne. Anne Marie køber præmier til et barn og en voksen. 
     ( 200 kr/ gave). Palle køber øl og vand. Salg ( 10 kr./ stk). Anne Marie laver gratis kaffe. 
     Biblioteket: To foredrag i efteråret. Oprettet en læseklub med 3 medlemmer. 
     Unge udvalget ( Anne Marie og Dina) undersøger de kvaliteter, der er for unge i byen ved SCR 
     skolen. Gundsømagle Landsbyråd melder ud. 
     PR udvalget.( Palle Dina , Lene, Werner og Jarl). 
     Nyt nummer af Zebraposten ( Palle) kommer ud før  8/10-2013. 
     Indhold og tidsplan i Landsbynyt skal påbegyndes meget før i år, så bladet kan udgives i  
     starten af december. Gundsømagle Landsbyråd ønsker, at bladets redaktører snarest træder 
     sammen og får gang i deadline og indhold.  Lene kontakter Dina. Marianne Femø vil læse 
     nødvendig.korrektur 
     Alle kan skrive indlæg og opfordres hertil. 
14) Eventuelt– og social hygge /De næste møder for efteråret aftales. 
     Palle er på ferie fra 8/10 til 31./10-2013 og Georg er indisponibel fra 9/10 til 25/10-2013 
     Næste møde er 6/11-2013. 
     Der blev ikke aftalt flere møder. 
 

     DVS næste møde er onsdag d. 6/11-2013 
         Referent Kirsten 28/9-2013 
 


