
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 7. april 2016  

 
Deltagere: Werner, Palle, Georg, Erik, Henrik, Birthe, Lene, Karin, Charlotte, Gitte, Mette E , 
Mariann, Bibi, Jarl  og Kirsten 
Ingen afbud. 
 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent  
3) Konstituering - valg af tillidsposter 
4) Præsentation af den nye bestyrelse (bordet rundt) 
5) Orientering fra formanden  
6) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
7) Generalforsamlingen 2016 - kort evaluering 
8) Orientering fra undergrupperne  
9) Eventuelt– og hørt i byen! 

   
  ******      

1) Valg af ordstyrer. Erik  
 

2) Valg af referent . Kirsten 
 
3) Konstituering.  

                 Formand-Palle 
                 Kasserer-Erik 
                 Næstformand-Werner 
                 Sekretær-Kirsten 
                 Referent-på skift (Bibi, Gitte, Mariann, Georg og Charlotte) 
 
                 Valg af tillidsposter/udvalg ( fremhævet = tovholder) 
                 Trafik-Kirsten, Mariann, Rumle, Jarl, Charlotte og Georg. 
                 Jazz-Palle, Erik, Werner og Kirsten. 
                 Kultur- Gitte, Karin, Lene, Werner, Mette E og Mariann. 
                 Unge- Birthe, Gitte, Bibi og Jarl. 
                 Byfest- Henrik, Erik, Karin og Palle. 
                 Natur-Palle, Georg og Mariann. 
                 PR-Palle, Birthe, Bibi, Kirsten, Gitte og Werner. 
                 Gundsømagle Bycenter og- erhvervsliv-Jarl, Erik, Charlotte og Birthe. 
                 Bibliotek-Lene og Bibi. 
                 Økonomi-Palle, Erik, Werner og Henrik. 
 
  

4) Præsentation af den nye bestyrelse . 
    Alle medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig og fortalte om, hvorfor de netop havde  
    interesse i at deltage i Gundsømagle Landsbyråd og være med til at sætte Gundsømagle på  
    landkortet, som en spændende, tryg og dejlig by at bo i. 

 
5) Orientering fra formanden . 
    -Byens kalender 
    Landsbyrådet har en elektronisk kalender på sin hjemmeside 
    www.gundsoemagle-landsbyraad.dk , hvor Landsbyrådets begivenheder bliver plottet ind.                  

                 På paraplymødet for alle byens foreninger i februar 2016 var der stemning for, at alle  
                 foreninger kunne få adgang  til at indlægge deres begivenheder her, og det har Landsbyrådet 
                 nu åbnet op for. Man sender oplysninger om den begivenhed man vil have indlagt til en 
                 specielt oprettet mailboks. Denne mailboks læses derefter af Landsbyrådets nye  
                 bestyrelsesmedlem, Bibi Bækgaard, der sørger for det IT-mæssige med at indlægge 
                 begivenheden på hjemmesiden. 
 
 



                -Landsbyprisen 2016. 
                 Landsbyrådet bør byde ind på Prisen på 100.000 kr. 
                 Referat 02.03.2016: 

                 Udvalg bestående af Werner( tovholder), Henrik, Karin og Birthe sørger for sætte ”Ideer 
                 efterlyses til Landsbyprisen 2016” på FB og generalforsamlingen. Herefter nedsættes et større 
                 udvalg, som sørger for en ansøgning til kommunen.Indholdet i en ansøgning til Landsbyprisen      
                 kan  evt. være byforskønnelse, kommunikation og musiktribune ? 
                 Bestyrelsesmedlemmerne bedes komme med ideer. 
                 Man enedes om Byforskønnelse generelt, men specielt Bycentret og Forsamlingshuspladsen  
                 var oplagt at starte med. Werner indkalder til møde. 
 
                 -Status på flygtningene i Smørblomsten. 
                 Der er blevet taget godt imod de syriske flygtninge Gundsømagle, som prøver at finde et  
                 ståsted og ihærdigt prøver at lære dansk. Rikke Hansen fra Østrup er Gundsømagles  
                 koordinator for de 3 familier. Uden koordination bliver folks velmenende donationer og besøg 
                 lidt kaotiske. 
 

    -Mødetidspunkter for fremtidige bestyrelsesmøder blev sat i fællesskab til kl 18:30 uden 
     spisning.( sjældne gange kan GLR bestille mad til alle) 
 
    -Åbningstider for vores kontor er stadig torsdag. 
     Der vil nu være åbent på kontoret hver torsdag kl. 18-19,30 (start 14/4)frem til 30/6 
     inklusiv. Derefter sommerferie. 
     Kontoret åbner igen torsdag d. 11/8-2016. 
     Evt. 2 personer på vagt ad gangen. Der noteres i en logbog, som kommer til at ligge fast på 
     kontoret. Kirsten fører vagtskemaet. Åbningstider plottes ind i Byens kalender. 
 
     -Flagdage: Konfirmationer: Bededag 22/4, lø 23/4, lø 30/4 og  Byfest:  18/6. 

                   
                  -Alle bestyrelsesmedlemmer bedes ajourføre deres mailliste omkring bestyrelsen. 
 
                  -Jens Fox stenen slår revner. Gert Salbæk har henvendt sig til GLR for at få økonomisk støtte 
                  til overdækning af stenen, så yderligere revner undgås, men det har GLR ikke økonomisk  
                  mulighed for. Måske en ide for Menighedsrådet eller Roskilde Museum. 
 
                  -Danmarks Naturfredningsforening arrangerer den 17/4 Skraldeindsamlings dag. GLR( Palle) 
                   vil lave PR for den. Katja og Peter Rørbye (Medlemmer af Landsbyrådet) står for det 
                   praktiske.   

 
   

 
6) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
      Opkrævninger for 2016 er udsendt, og ca. 22.000 kr. er indbetalt, hvilket svarer til ca. 
      halvdelen af forventet kontingent. 
      -Status er pt. 97.000 kr.(inkl.25.000kr.til byfesten + 2x 12.000kr. til jazzen+ kontingent))   
      -Mobile Pay er nu oprette i GLR. Nummer er  40151431 
      -Palle har søgt tilskud til en regning på vand/varme for kontoret på 6.500 kr hos Roskilde  
       Kommune. Desværre uden resultat.  
 
  
7) Generalforsamlingen 2016 - kort evaluering 
       Alle var enige om, at generalforsamlingen gik godt. 
       Udgifterne uden leje af Forsamlingshuset var ca. 2000 kr. 
       Palle foreslog, at det er de enkelte tovholdere, der fremover præsenterer årets arbejde. 
       Dette blev vedtaget. 
 
 
 



 
 
8)  Orientering fra undergrupperne  
      

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten (Bilag 1 og 2) 
-Kirsten orienterede om situationen omkring Hejnstrupkrydset, Cykelstien, Grusgravning og 
lastbilkørsel samt et netop modtaget skitseforslag om, hvordan man kunne løse 
trafiksituationen på Gulddyssevej foran Brugsen, så det kunne blive mere trygt og sikkert at 
færdes. 

            -Georg nævnte, at Piledyssens dårlige veje netop er meldt til Roskilde Kommune. 
            -Palle fortalte, at anlægsstoppet er droppet i Roskilde Kommune. 

 
BYFEST    v/Henrik 
-Salg af Byfestbiletter 21/5-2016 kl. 11-13. 
-Der er en udfordring mht. spiritusbevilling. Politiet i hele landet har skærpet reglerne. 
Henrik arbejder videre. 
-Frivilligmøde d. 2/5 på kontoret. 
 
Jazz-udvalg   v/Palle 
Kontrakten med Gulddyssegården er indgået omkring de to årlige jazz arrangementer 
allerede fra Pinsen 2016. Det indebærer investering af bl.a. parasoller og stole på omkring 
20.000 kr., med 10.000 kr. til hver part. Gulddyssegården stiller også med arbejdskraft ved 
arrangementerne. 
Pinsejazzen d.14/5 : Paul Harrison & Camilla 
Augustjazzen d. 23/8 : Bria Skonberg Quintet med New Yorks bedste kvindelige trompetist. 
 
Event/Kulturudvalg   v/Karin 
-Byvandring søndag d. 22. maj ved Chabert-brødrene 
-Høstmarkedet er pt. nedlagt,( men det er efter mødet (Gitte)besluttet i Kulturgruppen at 
afholde Familiebanko i stedet for Høstmarked). 
-Cykeltur arrangeres først i maj. 
-Sikre datoer skal meldes til Palle ( bladet) 
-I år er det GLRs tur til at arrangere Juletræsfesten i Forsamlingshuset. 
 

                   Bibliotek    v/Lene( Lene ikke til stede) 
                   Status på de næste foredrag. 

 
                   Natur- og stier    v/Palle 
                  -Borde/bænke på Ørebjerget er repareret efter mail til Kim Søderlund 
                  -Landsbyrådet har bedt om en ny bænk til Hundeskoven. 

 
                    UNGE-gruppe     v/Birthe 
                   -Status på EU-palle-møbler.Møde om de unge 26/5. 
                   -Status på evt. flytning af Crossfit-redskaber. Lars Fuglsang kommer, når han har tid. 

 
Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/Jarl 
-Palle har skrevet til Brugsen/Folmerhus om ringe rengøring af VEST-indgangen. 
Vest indgangen er en grænsezone mellem Brugsen , Folmerhus og Kommunen. Der 
arbejdes videre med det. 
-Anet er flyttet til Himmelev. 
-G77 Fitness til kælderen efter sommeren. Forventet dato 1/7-2016. 
-Jarl vil få en Centerforening op at stå. 
-Fælles annonceside for alle butikker/lejere i GLRs blad og artikel fra Jarl/Birthe med et 
erhvervsportræt fra en af butikkerne i Centret. 
-Evt. Høstmarked arrangeres af Centret. 
-6 årlige loppemarkeder planlægges af Jarl/ Anja fra Brugsen. Første starter 5/5-2016. 
 
 



PR-gruppe          v/Palle 
-Deadlines for BLAD nr. 12: 
- Aflevering af ALT til Roskilde Mediecenter: 25/4-2016 
- Bladet sættes op og PR-gruppen læser korrektur Uge 17 
- Bladet går i trykken 4/5 
- Bladet omdeles fra 11/5 og et par dage frem 
-Enighed om at næste nummer bliver et særnummer over emnet: 
  Velkommen til Gundsømagle 

   
9) Eventuelt 

  Nye nøgler til kontoret bestilles til de 3 nye medlemmer (Palle) 
  
   
  Næste møde er mandag d. 23. maj 2016   kl.18:30   
          
  
     Referent Kirsten 14.04.2016 


