
Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

                    Torsdag d. 8. januar 2015.  
 

 
Til stede: Palle, Rita, Anne Marie, Lene, Henrik A, Birthe, Werner, Charlotte, Karin, Erik, Georg og  

                                                                                                                                                   Kirsten                                                                                                             

                                                                                               

Fravær:  Henrik L 

 
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! Plan for de næste møder i 1. halvår 2015 er lagt. 

 

1) Valg af ordstyrer.                                                                                                                Ansvarlig 

  Erik blev valgt.  

 

2) Valg af referent. 

  Kirsten blev valgt. 

 

3) Opfølgning på sidste referat. 

  Karin vil herefter tage kontakt til ”Roskilde Frivilligcenter” om markedsføring.                       Karin 

 

4) Orientering fra formanden  

 -Cykelstien  på  Gulddyssevej er på projekteringsstadiet. Palle har kontakt med Torben Sønderskov, 

  Gulddyssegården. Der tages kontakt til Ivan Hyllested, kommunens vejchef. Trafikgruppen 

 overtager herefter. Det er meget vigtigt, hvor cykelstien lægges, og at den når ud til A6. 

                    Trafikgruppen/Kirsten 

                -5 nye æbletræer - doneret af Hans Peter Jensen - opbevares hos gartner, som kommunen har 

                kontakt til. 

 -Trafikeventen mandag d. 5. januar med uddeling af trafiksikre veste gik godt. Stor ros til Palle for 

 ideen. Mødet efterfølgende med Ulla Smidt ( politiet ) og Palle på Margretheskolen med en  

 anmodning om skolepatruljer i Hejnstrupkrydset forblev negativt og uden respons. 

 -Hans Bredahl's initiativ omkring Støtteforening til Forsamlingshuset blev vendt. Det er vigtigt, at 

 støtte op om forsamlingshuset. Gode ideer efterlyses. ( Forsamlingshuset et pt. ikke på de sociale  

 medier!!)                          Alle 

                -Ansøgning om Landsbyprisen 2014 er indsendt ( Afgørelse falder 29/1).Ansøgningen sendes ud 

                med referatet.            Palle/Kirsten 

 -Indbrudsbølge! Man enedes om evt.at få  Flemming Tostenæs Meyhoff fra Gundsømagle  til at 

 medvirke til et INFO-møde om sagen. Han har selv tilbudt sig via FB.                          Palle 

 Der findes forskellige systemer f.eks. Nærhjælp, Nabohjælp,dk, Sikkert hjem mfl. 

 -Medansvar for Gundsømagle Juletræsfest? Tages op på næste møde.                                          Palle 

 -Hjælp til selvhjælp, hvor man byder ind med f.eks. at få sat en hylde op, hvorefter en venlig  

 person gør det gratis. Et forslag herom indgår i ansøgningen om Landsbyprisen.                         Palle 

 

 

 

 

 

 



  -Gaver fra GLR er 2 flasker vin, som besluttet flere gange tidligere!  

 Palle udtrykker dog, at han mener, at der i visse tilfælde bør kunne gives anderledes gaver. 

 Tages op endnu en gang i Økonomiudvalget, som består af Palle, Erik, Henrik A. og Werner. 

                          Økonomiudvalget 

5) Økonomi og medlemmer v Erik 

 2014: 315 medlemmer  

 2015:  28 har betalt indtil nu!                           Erik/Palle 

               -Hvordan opkrævningen af medlemskab skal være, afgøres på et møde mellem Erik og Palle 

                snarest. 

 Kassen: 35.000  - før udlæg omkring Zebraby er indbetalt fra Roskilde Kommune. 

 -Budgettet bliver udarbejdet, når de forskellige input fra udvalgene/økonomiudvalget kommer 

 kassereren i hænde.                          Erik 

 

6) Orientering fra tovholderne i undergrupperne  
Zebra-projektet  v/Palle 

-Der er pt ca 25.000 kr. tilbage af Zebrapengene fra den første bevilling, når trafikveste og skakbrikker 

er betalt( Den nye bevilling på 150.000 kr. tilegnet de unge, er ikke rørt endnu) 

Bænke: Flere bænke ønskes af forskellige i byen. Werner udfærdiger endnu et brev til 

grundejerforeningerne med opfordring om at få en bænk i deres område.  Brevet opfordrer 

formændene til at høre medlemmernes mening. Omtale på Facebook                            Werner /Palle 

-INFO-stander :  Lyset fungerer igen. Der er bestilt 10 x A4 rammer og diverse materialer til 

opslagstavlerne.                        Karin 

-Flagallé – Bestyrelsen besluttede, at GLR skal reklamere mere for den på Facebook. 

Indtægten i 2014  var 1100 kr.      Henrik A./ Palle          

-Palle overvejer et INFO-og evalueringsmøde med zebra-politikerne inden deres følgegruppe med 

Lene Simonsen d. 28/1.                        Palle 

-Unge-tiltag: Se under emnet nedenunder.         

-Skak-brikker til centeret! Er indkøbt - skal lanceres via event. Opbevares fremadrettet i biblioteket. 

-60 Sikkkerhedsveste med tryk indkøbt! Desuden 100 veste gratis fra et restlager i kommunen.  

-Økonomi - resterende penge fra bevilling skal øremærkes < 1. April. Forslag ønskes på næste møde.  

-OBS: Nye ideer behøver IKKE søges i Zebra regi. Man kan søge særskilt hos kommunen og i 

fonde.  
-Kommunen holder et politisk følgegruppemøde d. 28/1-2015, hvor Lene Simonsen, 

projektmedarbejder for Zebraprojektet i Gundsømagle vil give en status /evaluering om de erfaringer, 

som Gundsømagle  har haft. Palle skriver input .                           Palle  

 

               Jazz-udvalg   v/Palle 

-Pinselørdag og lørdag 22. august reserveret på Gulddyssegården                     Palle 

               Møde sat til 13. januar 2015 - her afgøres musikvalget! 

               Lejen af Gulddyssegård er høj ( 2x1600 kr./ år). Måske kan Jazzarrangementerne afholdes inde i  

               byen? Palle forhandler om huslejen.                        Palle

  

               Event/Kulturudvalg   v Karin 

-Datoen for bankospil bliver udskudt lidt, mens Erik tager kontakt til forslagsstilleren om de praktiske 

detaljer.                           Erik  

-Julemarked 2015. Karin koordinerer interessenterne.                     Karin 

-Bridge  udsættes. Starter, når egnet lokale( f.eks. på biblioteket) haves, og Pr arbejdet er gjort.      Rita 

-Høst-fest falder sammen med Velvære-messe Gulddyssegården, men bestyrelsen mener ikke, at det 

har negativ betydning.                       Karin 

 

 

 

 

 



-Veteranbil rundvisning ved Carmel 8/2 kl 14. Differentieret pris for medlemmer og ikke medlemmer. 

( 50 kr. og 25 kr. ) Evt. underskud afholdes af GLR 

-Byvandring ved Arvid og Hermod Chabert d.26/4 kl 14. Differentieret pris.                                   Erik 

Skak event helst før <1. marts. 

 

               Bibliotek    v/Lene 

-Foredrag 5-2-2015 (Georg) 

               -Børneforestilling 21-2 (lørdag) 

-Biblioteks Event 1. marts – Forslag om åbent kontor, morgenmad til bibliotekskunderne og  

               flagopsætning på Gulddyssevej. Koordination med biblioteket.                       Lene 

 

-Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 

-Trafikgruppen havde et møde om hele Gundsømagles trafikproblemer, og hvordan man sikrer vores 

trafikanter i hele byen. 

               Kirsten skriver til Torben Jørgensen, formand for Plan-og Teknikudvalget i Roskilde Kommune samt 

               vores 3 lokale politikere mfl. som hidtil har blandet sig uden om Trafikdebatten. ( kopi Lars Kimer) 

                         Kirsten 

Trafikproblemer i Gundsømagle i prioriteret rækkefølge: 

1)Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej krydset. Medfører forhåbentligt nedsat fart ind i byen. 

2)Chikane på Gulddyssevej ved skolestien ( foran Gundsømagle centret).Medfører forhåbentligt 

nedsat fart på Gulddyssevej fra Piledyssen til Hovedgaden. 

3)Chikane på Hovedgaden, forslag: en forhøjning ved T-krydset Gulddyssevej/ Hovedgaden. 

4)60 km/ Gulddyssevej hele vejen.( Måske afhjælpes fartproblemet, når der kommer en cykelsti.) 

               Fælles holdning omkring 60 km på Østrupvejen: 

               1)GLR har ikke været med i planlægningen 

               2)Det virker drastisk set i forhold til Gundsømagles andre trafikproblemer. 

               3)GLR havde hellere set sikring af Hejnstrupkrydset og sikring af skolevejen med en chikane ved 

               krydsning af  Gulddyssevej 

               -Desuden synes GLR, at det ville være fornuftigt og påtrængende, at få vores nuværende anbefalede 

               fartgrænser på 45 og 30 km/t i Gundsømagle lavet om til påbud i stedet for vejledende.  

              -Trafiktal og hastighedstal er modtaget fra Roskilde Kommune, men de er desværre fra 2013 forår,  

               altså næsten 2 år gamle. Trafikmængden er steget betragteligt i de 2 år. 

 

Natur- og stier.v/Georg 

Vi skal stadig arbejde for FLERE cykelstier og naturstier. Kommunens manglende reaktion på mails 

og forespørgsler er meget frustrerende!! Søren Solborg savner stadig svar fra Roskilde Kommune ang. 

naturstier. Ligeledes ingen tilbagemelding på skolestier gennem området fra Piledyssen og 

Hødyssevej.                                        Georg 

 

Unge-gruppe   v/Birthe 

Palle og Birthe har indhentet et tilbud på cross-fit redskaber til en cross-fitbane, bla. ”Leg og 

Landskab” på 95.375 kr. Afventer et tilbud fra Gundsø Tømrer. Roskilde Produktionsskole kan først 

give tilbud i august. Fra Teknisk Skole forlyder det, at det er for stor en mundfuld. Birthe og Palle går 

videre med det og diskuterer med de unge, om det er det, de ønsker.          Birthe/Palle           

Bestyrelsen snakkede om, at stålredskaber var at foretrække fremfor træ, som er hurtigere 

forgængelige. Desuden at redskaberne skal kunne bruges hele året. 

Ang. tiltag i centeret med f.eks. faste borde-bænke snakker Birthe med Søren Husby. 

Birthe foreslog at søge penge til f.eks. et shelter/ tingsted for de unge.                                       Birthe 

Werner påpegede, at GLR må have tilladelsen fra Kommunen om en cross-fit bane på deres areal bag 

ved Brugsen skriftligt.                                                             Palle

                          

 

 

 



 

 

Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/Henrik Lykke 

Henrik Lykke var fraværende, og der manglede en rapportering om nedstående emner. 

Dialog med Søren Husby?  

Rengøring? Den er meget RINGE 

Etablering af dialog med de øvrige lejere  

G77 projekt i kælderen – Fitness 

 ********  

Birthe har haft snakket med Søren Husby, som viderebringer ønsket om en Centerforening til Folmer 

Olsen.  

Palle opfordrer A-Net og Frisøren til selv at gribe fat omkring de problemer, der er i Centret. 

 

BYFEST 2015       v/Henrik Larsen 

Hyring af frivillige går uendelig langsomt. Det vil man tage fat på i den række af møder, som er 

planlagt.(se på hjemmesiden) 

 

 

PR-gruppe        v/Palle 

               -Ansøgning om Landsbyprisen 2014 er indsendt ( Afgørelse falder 29/1 og AVIS løsning indgår i  

               ansøgning om Landsbyprisen).Hvis vi får de ansøgte penge, kan GLR udsende et lokalt tillæg til  

               Roskilde Avis et par gange om året i stedet for vores sædvanlige blad. Der er delte meninger i kredsen 

               omkring annoncører. Men er det en god ide?. Mange i bestyrelsen ser hellere, at der produceres et blad 

               4x årligt a la Herringløses ”Tidende”. ( ½ A4 side) GLR må have alternative løsninger klar til 

               bestyrelsesmødet d. 9/2-2015            

Tovholderne opfordres til at sende artikler ind til det kommende blad.        Tovholderne 
Forslag til PR aktiviteter er velkomne! Hvordan får vi flere medlemmer? Der fremkom ingen forslag. 

Hjemmesiden er ajourført med årets aktiviteter 

 

7) Eventuelt– og hørt i byen! 

Pileparkens fastelavnsarrangement er aflyst i år pga. manglende børn, og frivillige samt vinterferie . 

               Plan for de næste møder i 1. halvår 2015 er lagt ( se referat fra 26/11-2014 ) 

               Salg af Byfestbilletter er lørdag d.9/5. Flag opsættes på Gulddyssevej.                                  Henrik A. 

               Vagtplan udarbejdes af Kirsten                    Kirsten 

 

 HUSK : Næste møde er mandag d.9 februar 2015 kl.17 
 

 

  

  

  

 

  

 


