
Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

                    onsdag d. 26. november 2014.  

 
Til stede: Palle, Rita, Anne Marie, Lene, Henrik L, Charlotte, Karin, Erik, Georg og Kirsten                                                           

Fravær:  Henrik A, Birthe og Werner 

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 

 

1) Valg af ordstyrer.                                                                                                           Ansvarlig 

                Karin blev valgt.  

2) Valg af referent. 

                Kirsten blev valgt. 

3) Opfølgning på sidste referat. 

                Intet at berette. 

4) Orientering fra formanden  

 -Cykelstien på Gulddyssevej er vedtaget.( Anlæggelse af cykelstier koster det dobbelte i  

                Egedal kommune( 2mill. kr / km) kontra Roskilde kommunes (1mill kr./km ). 

 -5 nye æbletræer , som er doneret af  Hans Peter Jensen, bliver plantet, så snart Roskilde 

                kommune har undersøgt, om det er tilladt på de udvalgte steder i henhold til de respektive 

                grundejerforeninger. 

 -Else Olsen fylder 90 år 16. februar 2015. Bestyrelsen besluttede at markere begivenheden  

                med 2 flasker vin.                                                                                                   Palle 

 -Møde med Gert Salbæk fra Gundsømagle kirke omkring deres bygge- og               Palle 

                anlægsplaner. Kirken vil åbne areal op ud til stien. Ny kasserer i menighedsrådet er 

                Marianne Kiærulff. 

 -Palle har observeret trafikken ved Hejnstrupvej-krydset tidlig morgen omkring 

               børnenes mødetid i en uge, grundet livlig debat på Facebook, om bilister stopper ved  

               fodgængerfelt eller ej, når børnene skal over. Konklusionen er, at næsten alle stopper i den 

               uge på det tidspunkt. Videre diskussion i Trafikgruppen.                                    Trafikgruppen 

               -Bestyrelsen besluttede at ansætte en person til varetage rengøringen på  kontoret ca. en time 

               hver måned. Kirsten prøver at finde en person.                                                           Kirsten

 Evt. udnævnes en duks hver gang til at styre oprydningen efter hvert møde. 

              -Forslag om koordinering af alle Gundsømagles arrangementer et år frem , evt kalender på 

               Facebook.                                     Palle 

              - Julefrokostudvalget foreslår medlemmerne at tage service med. Palle får en nøgle af Søren 

               Husby, så vi kan komme ud efter kl 21.               Palle. 

  Kontoret holder lukket lørdag d.6/12-14 og lørdag d. 3/1-15. Georg sætter seddel på.Georg 

5) Økonomi og medlemmer  
 -Bevillinger til BYFEST og JAZZ i 2015 er i hus! Nu 310 medlemmer! Erik vil arrangere 

               et møde omkring kontingentopkrævning og forslaget om familie medlemskab.          Erik 

 -Der er pt. ca. 31.000 kr. på kontoen før donation fra Roskilde Fonden. Donationen  er endnu 

                ikke udbetalt. 

 -Palle har på forventet godkendelse i bestyrelsen allerede bestilt 50 cap's med GLR’s logo 

               via Jørn Egvang med henblik på markedsføring af GLR. Udgifter  ca. 2500 kr.          Palle 

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

 

 



 

 

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

 -Palle holder øje med, om bænkene bliver placeret som aftalt rundt om i byen.           Palle   

 -INFO-stander  får nu 9 lamper op, med  tænd-sluk sensorer. Georg og Lars Fuglsang  

                er i gang.                             Georg 

                - Karin havde  forskellige forslag til  tætning af opslagstavler. Bestyrelsen enedes om  

                afvente siliconeforsøg på de eksisterende rammer, indkøbe 2 snaprammer ( A3 og A4) samt 

                indkøbe vandfast bagbeklædning. Det afgøres før jul , hvilket er bedst.              Karin 

                -Regler for opslag på infosøjlen medsendtes  i et udkast fra Werner. Bestyrelsen godkendte 

                forslaget. Efter en redigering af Palle, sættes reglerne op på infosøjlen, sendes til 

                foreningerne og sættes på Facebook. Opslag bør lamineres.                Palle 

  -Erik udfærdiger en regnings formular for leje af opsætning af flagalle. Han tager sig af  

                økonomien omkring udlejningen. Usikkerhed om ekstra 10 flag hos Silvan.  

                Erik snakker med Henrik A.                    Erik 

 -Man enedes om, at mødes med Zebra politikerne til et Zebra-evalueringsmøde i januar.Palle      

 -Unge-tiltag . Se under Ungegruppe. 

 -Skak-brikker til centeret! (Udgift for 2 sæt ca. 6000 kr. via zebra-projekt). Bestyrelsen 

                enedes om at indkøbe 2 sæt skakbrikker, holde en skak-turnerings-event ved billetkøb af  

                Byfestbilletter samt købe spilleregler. Praktiske ting som opbevaring, nøgle mm må opklares 

                inden eventen.                       Palle  

  Jazz-udvalg   v/Palle 

                -Pinselørdag og lørdag 22. august reserveret på Gulddyssegården. 

                -Musikmøde senere. 

 Event/Kulturudvalg   v/Karin 
  - Flere borgere har henvendt sig ang. banko og julemarked. GLR tager kontakt til dem og får 

               oplyst, hvor stor hjælp de vil yde til et forårsbanko og et julemarked til næste år. Erik og 

               Palle vil prøve at få et forårsbanko op at stå i forsamlingshuset d.4.marts 2015. Endnu ingen 

                              booking, før de sidste detaljer er på plads. GLR skal sælge plader, øl og vand.       Palle/ Erik 

 -Bridge. Hvis GLR’s lokale bliver varmet op, vil Rita stå for et intro-bridgekursus i februar  

               2015. Alle onsdage fra kl 18,30-21.Evt. på biblioteket med egen nøgle.                 Rita. 

 - Besøg 8/2-2015 og foredrag hos Ebbe Carmel. Differentierede priser for medlemmer og 

               ikke- medlemmer) 

 -Byvandring 26/4-2015, såfremt guide haves.                   Karin                 

 Bibliotek    v/Lene 

 Kommende foredrag i 2015 bliver med Georg.                    Lene 

 Titlerne er måske: ”Alle 5 verdensdele på 5 mdr.” og ”Jorden rundt 4 gange på 1½ år.”. 

 Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 

 Trafikhellen på Piledyssen ser ud til at være påbegyndt. 

Kirsten ridsede situationen op omkring korrespondancen mellem Roskilde Kommunes 

Vejingeniør/chef om evt. forbedring af trafiksikkerheden  på Gulddyssevej og det negative 

svar. Man enedes om, at Kirsten ( trafikgruppen) skal  henvende sig direkte til de lokale 

politikere ( Erik hjælper ) samt borgmesteren, kontakte Herringløses Landsbyråd( HLR) om, 

hvordan de har formået at få opsat deres nye chikane i Herringløse by. Skrive endnu engang 

på Hjemmeside og Facebook.                  Kirsten 

 ( Efterflg. har Kirsten aftalt møde med HLR d. 15/12 kl 19) 

 Natur- og stier.v/Georg 

 Vi skal stadig arbejde for FLERE cykelstier!           Palle/Georg 

 På sundhedssporet er der stadig problemer med ride-huller i stien, selv om ridning (anvist på 

               skilte) er forbudt. Palle/Georg skriver om problemet på Facebook og GLR’s hjemmeside.  

 UNGE-gruppe     v/Birthe. Udsættes 

 Palle mødes med Birthe mandag d.1/12 til en snak om de unge, værested og ønsker. Palle/B

                                                           Palle/Birthe 



 Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/Henrik Lykke 

Bestyrelsen vil meget anbefale, at der arbejdes på at oprette en Centerforening . Mange 

spørgsmål vil kunne diskuteres  her, bl.a. den  fremlagte skitse om fremtidig indretning af 

Gundsømagle Bycenter, rengøring af centret, juletræshygge, manglende lys i Centret og 

ulovlig cykling igennem Centeret til fare for de gående. 

Flere har henvendt sig til skolen om centercyklingen. Skolen kan ikke gøre noget, da det er 

uden for skoleregi. Henrik Lykke skriver på skolens Intranet til forældrene om at snakke med 

børnene. Hvis dette ikke hjælper, må politiet tage affære.  Henrik Lykke.  

 BYFEST 2015              v/Henrik Larsen 

 Erik rykker Henrik A for mødedatoer til planlægning mm.  Erik/ Henrik A 

 Der ønskes udfærdiget en skabelon til hyring af frivillige. 

 Ulrik Schliemann har fået oplysninger om telt, størrelse, stole mv. med henblik på at komme 

               med et alternativt bud på leje. 

 PR-gruppe          v/Palle 

 Evt. omlægning af BLAD / Jvf. tilbud fra Roskilde Avis. 

Bestyrelsen roste Hans Bredahls initiativ om en ny omlægning af bladet. Efter et møde med 

Roskilde Avis fastslås, at man kan få 2 sider i farver for 9000 kr. + moms, og at de vil 

komme med i det samlede oplag for avisen, som er på 55.000 eksemplarer. Vi skal finde 

annoncører, lave teksten, så ordner Roskilde Avis resten. 

En anden løsning vil være at Roskilde Avis hjælper med et Magasin( Palle får en pris) incl. 

velkomstfolder. 

 Ellers kunne GLR selv finansiere det i første omgang. 

Efter en god diskussion enedes man om, at Palle i første omgang opsøger vores lokale 

annoncører og hører, om de vil betale den forhøjede nye pris, samt holde et nyt         Palle   

bestyrelsesmøde i starten af januar 2015. 

 PR udvalget er  

                         1) Bladet: Hans Bredahl, Palle og Lene 

           2) Hjemmeside og Facebook: Palle og Kirsten 

           3) Ad hoc: Birthe og Werner. 

 Man roste GLR’s annonce til 500 kr. i dilettant-programmet. 

Tovholderne opfordres til at skrive artikler til det kommende blad. Ligeledes at holde deres side 

opdateret på hjemmesiden.  

Hvis man ikke kan komme til et planlagt møde, skal bestyrelsen opfordre til, at Tovholderne 

sender en kort orientering til formanden eller sekretæren, så der kan orienteres om emnet 

under punktet i Tovholderens fravær. 

 
7) Eventuelt– og hørt i byen! 

        Bestyrelsesmøder/møder i 2015: 

        8 januar,9.februar,10. marts,15. april,28. maj,24. august,20. oktober,25. november. 

        Generalforsamling 18. marts ( derefter konstitution) 

        Julefrokost  10. december 

        Ebbe Carmel 8. februar 

        Bankospil 4. marts?????  

        Byvandring 26. april 

        Jazz . 23.maj og 22. august 

        Stakladen 12. juni 

        Byfest 13. og 14. juni 

        Høstmarked 12. og 13. september 

        Dragedag 4. oktober. 

        Biblioteksforedrag , datoer ??    

Referent Kirsten d. 3/12-2014 

      

 HUSK : julefrokost d. 11/12-2014 kl.18 og bestyrelsesmøde 8/1-2015. 


