
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag d. 6. april 2017 
 
Deltagere: Palle, Flemming, Stine, Birthe, Pernille, Steen, Kirsten, Georg, Mariann 

Fravær: Erik, Werner, Karin, Lene 

 
         Referat 

Emne: 
0) VELKOMMEN til de nye bestyrelsesmedlemmer 
      

Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer 
     Georg 
 

 

2) Valg af referent 
     Mariann 
 

 

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 
     Vedr. Årets borger, se under pkt. 6 
 

 

4) Præsentation (Bordet rundt) 
Baggrund, forventninger, mål, Hvad vil jeg arbejde for i det kommende år! 
 
Palle bød velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen. Alle, 
bordet rundt, præsenterede sig og beskrev emner af interesse at 
arbejde med. 
Palle: skabe aktivitet i byen, byfest, cykelstier 
Flemming: sikringsanlæg for private og i lokalsamfund, sikkerhed 
via opførsel og adfærd 
Stine: PR, layout, informere borgere i Holme-kvarteret om GLR 
Birthe: unge i byen, evt. etablering af scaterbane, kunst i lokalet 
Pernille: unge i byen, teater, musik, scaterbane, byfest, 
fællesspisning, fondsmidler 
Steen: koordinering mellem byens mange foreninger, natur 
Mariann: trafik, fællesspisning, unge i byen 
Kirsten: trafik, PR-og jazz-gruppen 
Georg: trafik, GLR-kontorets håndværker, arrangør af cykelture 

     

 

5) Konstituering 
Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær 
(Sekretæropgaverne kan evt. deles på 2 personer)  
 
Grundet flere fraværende udsættes pkt. til næste 
bestyrelsesmøde. 
Palle og Erik ønsker at fortsætte på posterne. 

Næste 
bestyrelses
møde 

6) Orientering fra formanden  
AFFALDs-indsamling søndag d. 2. april kl. 10-12  Kort orientering og 
evaluering. 
Succes. Mange deltagere og (desværre) meget affald. 
 
3 bænkesæt købt for kr. 700,- på Produktionsskolen i Roskilde. Det 3. sæt er 
under reparation og tænkes opsat ved stien ud til Mosen syd for byen. 
 
Seance om Indbruds-sikring. Jan Brink og Flemming Tostenæs vil 

 
 
 
 
 
 
 
Jan – 



gerne arrangere en aften omkring dette emne. 
Dato for arrangement aftales. 
 
Kort orientering om Byrøddernes besøg i Gundsømagle d. 10. marts. 
God event. God snak med de i bus ankomne politikere. 
 
Årets borger: Tages op på BYFEST-mødet d. 10. april - Skal annonceres via FB 
og hjemmeside/mails.  
Oplæg til beskrivelse af betingelser for valg er ikke godkendt 
endnu. Palle sender udkast til alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Vores Dagli' Brugs er pt. uden leder!  Formanden foreslår at vi giver en 
afskedsgave til Brugs-Paul? 
Palle sørger for en gave til Brugs-Paul 
 
Cykelstien ad Gulddyssevej er nu færdiggjort!  Kommer der en officiel  
indvielse? 
Pt. ukendt – afhænger af politikernes kalender 
 
Overslag omkring udgifter omkring vedligeholdelse af elektrisk cykelpumpe 
ved Bycenteret. 
Janke, Hagen, Palle har opgaven. Forslag: kontakt OK, om de vil 
installere og vedligeholde en egnet pumpe. 
 
Alle bedes ajourføres deres Email-lister omkring den nye 
bestyrelse. Lidt om bestyrelsens kommunikation og brug af IT-
værktøjer. 
Opdaterede versioner af word og PDF bedes anvendt.  

 

Flemming 
 
 
 
 
Palle 
 
 
 
Palle 
 

7) Landsbyrådets forretningsorden 
Landsbyrådet har hidtil ikke haft nogen nedskreven forretningsorden. 
Palle og Erik har udarbejdet vedlagte forslag til forretningsorden, som de 
beder bestyrelsen tage stilling til. Den er tilrettet på en del punkter ift. 
tidligere udsendte.  
Der lægges op til at forretningsordenen hvert år kan revideres efter at den nye 
bestyrelse er tiltrådt efter hver generalforsamling. 
 

Næste 
bestyrelses
møde 

8) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi og medlemmer. 
Opkrævning af kontingent for 2017 er igangsat. 
Pengene fosser ind i kassen :-) 
Vi mangler stadig email-oplysninger på ca. 70 medlemmer.  
Fint overskud i kassen. Heraf er beløb reserveret byfest og jazz 
arrangementer. 
 

 

9) Generalforsamlingen 20. marts - kort evaluering 
Gik det som det skulle?    

     Suppler evt. med slideshow, billeder fra ”Året der gik”  
     Der mangler klare retningslinier for optagelse af medlemmer af  
     Bestyrelsen. Kan feks et byrådsmedlem være medlem ? Annoncer 
     I GLR bladet ?    
      

Inden 
næste 
generalfor-
samling 

10) Nedsættelse af undergrupper / arbejdsgrupper 
Pt. har vi følgende grupper:  
Økonomigruppe: (Formand, næstformand, byfestkoordinator, kasserer ) 

Næste 
bestyrelses
møde 



Trafik- og Trafiksikkerhed 
Bibliotek 
BYFEST-gruppe 
Jazz-gruppe 
Event/Kultur 
Natur- og stier 
Unge-gruppe 
Bycenter-gruppe 
PR-gruppe 
 
Andre grupper kan oprettes, både som permanente og som ad hoc-grupper. 
Formanden lægger op til at hver gruppe, en gang årligt laver et lille 
kommissorium, hvor mål og ressourcer/økonomi for gruppen kort beskrives.   
 

11) Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 
Bibliotek   v/Lene. Lene fraværende, Palle: 
Gode og velbesøgte foredrag på biblioteket. 
 
Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Gruppen arbejder med: 
Morgenmøde med kommunen udenfor butikstorvet med formål at 
se på placering af chikaner på Gulddyssevej. Vi afventer svar fra 
kommunen. 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer er enige i at trafikgruppen 
arbejder videre med: 
40km på Piledyssen forbi Hyldekær 
Hvide rabatmarkører genetableres på Piledyssen 
Omlægning af rute eller bedre busforbindelser i ydertidspunkter 
(600S, 217) 
Asfalteret cykelsti til Stenløse via Holmevej og grusgraven. 
Mht. Østrupkrydset tager vi ikke yderligere initiativ, idet det 
sorterer under AAOL, men får vi invitation herfra, er vi villige til 
at mødes og diskutere kommunens forslag. 
Kommunens app, ”Giv et praj” virker efter hensigten. Den bruges 
til, at gøre kommunen opmærksom på mindre opgaver. Alle kan 
anvende den. 

 
 
BYFEST   v/Palle   
Møde i styregruppen igen 10. april. 
Der er udsendt brev omkring stadeleje m. priser 
Danseorkester er hyret! 
Diverse tilladelser er ved at blive indhentet 
 

      God fremdrift i projektet. Byfest billet koster 325kr, en lille 
      forhøjelse grundet bedre menu. 

 
 
Jazz-udvalg    v/Palle 
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard er hyret til Pinse 2017-koncerten. 
Kira Martini med "Nulle" er hyret til sensommer jazzen 26/8 
 
Event/Kulturudvalg      
Lars Grand børneunderholdning 26/3 i Forsamlingshuset. Flot fremmøde med 
75 glade børn og voksne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fint arrangement. 
 
Natur- og stier     
Store løvfældende træer på Hovedgaden ved boldpladsen er 
sandsynligvis ikke en god ide ! Nedfaldne blade på boldbane om 
efteråret. 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
2 bænkesæt opsat foran Bycenteret 
Skal have olie inden længe -Evt. event?? 
 
De unge ønsker en scaterbane. Kan vi udvide aktiviteterne bag 
Brugsen ? 
Folmerhus sætter skraldespande op. Vi talte ikke om, hvem der 
tømmer dem ! 
Birthe kan sandsynligvis finde unge, der vil oliere bænkesættene. 
Kirsten danner sammen med Birthe kunst-gruppe. 
 
 
PR-gruppe     v/Palle 
BYENS KALENDER er ajourført og lægges på hjemmeside og Facebook først i 
april.  Nyt BLAD udskydes til efter sommerferien. 
PR-gruppen får i den kommende tid travlt med BYFEST-PR. 
 
GLR’s hjemmeside skal opdateres.  
 

 

 
 
 
 

12) Eventuelt– og hørt i byen! 
      G77 fejrer 40 års jubilæum 2. Sept. 2017 kl 10-16 ved  
      Margretheskolen og senere spisning i Forsamlingshuset. 
      Vicevært-opgaver for vores kontor. 
      Ved referat skrivning mv.: opfordring til at anvende word og PDF 

 

 

Næste møde er mandag d. 15. maj  kl. 18:30  
 

 

 


