
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet 
onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 

 
Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Palle 
Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene, Rita 
 

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 undergrupperne 
7) Eventuelt - hørt i byen 
 

 Ansvarlig 
/Opfølgning 
 

1) Valg af ordstyrer 
Georg styrer ordstrømmen! 

 

2) Valg af referent 
Palle refererer kort i sekretærens fravær! 

 

3) Opfølgning på sidste referat 
Opfølgningen kommer under de enkelte punkter fra 
grupperne. 
 

 

4) Orientering fra formanden 
Julefrokost datoen aftalt til: torsdag 11. december 
Julefrokost udvalg (JFU) er: Kirsten, Karin og Birthe 
Udvalget kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde 
26. november 
Palle fortalte om donationen fra Roskilde Festival. 
Palle orienterede om sit "notat" til Torben Jørgensen/Joy 
omkring cykelstier mod nord. 
Palle opfordrede folk til at deltage i Forsamlingshusets 
HØST-fest 4-10-2014 
 

 
JFU 

5) Økonomi og medlemmer 
Beholdning pt. 37.000 (Før donation fra Roskilde Festival) 
303 aktive betalende medlemmer (6 nye i sensommeren) 
25 medlemmer fra 2013 har ikke betalt for 2014. Palle 
giver lister til Erik, der må rykke de pågældende. 
Ansøgninger omkring tilskud til BYFEST og 2 JAZZ-
koncerter ER afgivet i tide til Roskilde Kommune. 
(Svar fås i november måned 2014) 
Udlæg ifm. zebra-aktiviteter er modtaget fra Roskilde. 
Regning for tryk af BLAD er betalt, men vi prøver at finde 
en billigere løsning til næste blad i januar 2015. 
Palle fortalte at der er vedtaget at stifte en LANDSBY-pris i 
Roskilde Kommune. Se bilag sidst i referat! 
 

 
 
 
Palle 
Erik 
 
 
 
 
 
 
Alle 



 

 
6) Orientering fra undergrupperne 

ZEBRA-PROJEKTET 
BÆNKE 
Kildevej-grundejerforening får den sidste bænk 
Hermed er alle bænke placeret. 
Palle skriver ud til Grundejerforeningsformænd og 
undersøger evt. behov for flere bænke. 
INFO-STANDER 
Karin har undersøgt muligheder for flere bokse til opslag. 
Størrelse A3 og A4.  Arbejdet fortsætter lidt endnu. 
Retningslinier for opslag. Werner laver udkast herom. 
FLAGALLE 
Enighed om at have en skriftlig aftale med lejere af flag. 
Henrik og Georg tilrettet "Lejekontrakt" ifm. aftale med 
Lena, der er hyret til at håndtere opsætning/nedtagning 
Palle kan herefter omtale aftalen på hjemmeside og FB. 
Der indkøbes 4 flag extra, så antallet matcher flagholdere. 
MØDE MED ZEBRA-POLITIKERE 
Mødet 2-10 er udskudt. Kun 2 kunne deltage. Palle forsøger 
via Marianne Kjærulf at få en ny aftale i stand snarest. 
ZEBRA-MØDE 9. OKTOBER 
Det er vigtigt at have så meget klart som muligt til dette 
møde, projektforslag med økonomi mv. 
Charlotte får oplæg til motions-legeplads klart inden mødet 
Palle kontakter Lene Simonsen omkring evt. deltagelse af 
Ulla (betjent) og et par unge fra Gundsømagle.  
ØNSKER OG NYE TILTAG 
Mødet d. 9. oktober vil fortrinsvis dreje sig om de unge. 
Vores øvrige zebra-ønske-liste tages op på et kommende 
møde.  
 
JAZZ-UDVALGET v/Palle 
Regnskab for de 2 koncerter i 2013 gav et lille overskud 
Flot omtale i pressen af Sensommerjazzen 23. august 
 
EVENT/KULTUR-UDVALG  v/Karin 
Gruppen har ikke været samlet siden sidst. 
HØST-markedet gik fint. Mange forskellige aktiviteter. 
DRAGE-dag på søndag 5-10 
BYVANDRING planlægges til 26-4-2015 
Tvivl om nødvendigheden af JULE-marked 
 
BIBLIOTEK  
2 foredrag i efteråret er sponsoreret af Landsbyrådet 
Palle har haft en snak med Jytte. Forlydender vil vide at der 
kommer en MINI-borgerservice samt Åbent Bibl. fra marts 
2015.     
 
TRAFIK- OG TRAFIKSIKKERHED    
Der er fra medlemmer af bestyrelsen afleveret en hel del 
kommentarer til TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014. Palle har 
desuden lavet et samlet høringssvar fra Landsbyrådet. 
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Karin 
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Henrik 
Georg 
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Zebra-aktive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fin debat om emnet i vores FB-grupper. 
 
NATUR- OG STIER   v/Georg 
Søren Solborg har en god dialog med Rokilde Kommune 
omkring stier og evt. bro over Værebro Å. Dialogen 
fortsætter. 
Debatten om cykelsti mod NORD fra Gundsømagle - har 
været taget op af Lars Kimer fra DAGBLADET. 
Palle har skrevet til Torben Jørgensen om cykelsti-
problematikken.  
 
UNGE-gruppen     v/Birthe 
Der er nu aftalt med med Søren Husby omkring de unges 
anvendelse af rosentorvet d. ons. d. 8/10 kl. 17.00 
Henrik Lykke indbydes også til mødet.  
Birthe orienterede om en fremvisning på Himmelev 
Fodboldbane, hvor 2 unge fra Gundsømagle opviser, 
torsdag 2/10 kl 16:30 

Palle foreslog af man kunne tilbyde folk fra de brændte 
Jyllingehaller plads på Rosentorvet - i lighed med det som 
Heidi Dehn laver på skaktorvet i Jyllinge. Palle skriver til 
Lars Lindskov og Søren Husby. 
 
ROSENTORVET 
Henrik Lykke's ideer tages med til møde d. 8/10 
 
BYFEST    v/Henrik 
Dato'er er fastlagt til lø. 13. juni 2015 
Kontrakt med hovednavn om aftenen er indgået. 
Enighed om at starte BYFEST-projektet 2015 og 
fremskaffelse af frivillige op allerede her & nu.  
 
PR-GRUPPE    v/Palle 
Hans Bredahl vil gerne overtage redactuer-jobbet 
Dorte Carmel har sagt NEJ til annonce-jobbet 
Palle laver et "job-opslag" på FB herom ... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle 
 
 
 
 
Henrik Lykke 
 
 
 
 
 
Henrik 
 
 
 
Palle 

7) Eventuelt - hørt i byen 
Intet føres til referat :-) 
 
Næste møde: Onsdag d. 26. november kl. 17-19 
 

 

  



 

  
 

Pkt. 337 
Stiftelse af landsby- og 
bydelspris 

Sagsnr. 258723 Byrådet Åbent punkt 

Resume 

Som opfølgning på Lokalrådenes Dag i 2013 foreslås det, at Roskilde Kommune indstifter en årlig landsbypris. 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at 

1. der afsættes kr. 150.000 til en årlig landsby- og bydelspris (hovedpris kr. 100.000 og lille pris kr. 50.000) fra og 
med 2014 finansieret af kassebeholdningen 

2. de forslåede kriterier for tildeling af prisen godkendes 
3. der nedsættes en priskomite bestående af borgmesteren samt formændene for Plan- og Teknikudvalget og Kultur- 

og Idrætsudvalget 

Beslutningskompetence 

Byrådet 

Sagsfremstilling 

På Lokalrådenes Dag den 24. september 2013 fremkom en række forslag til udvikling af samarbejdet mellem 
lokalrådene og kommunen – bl.a. forslag om en pulje til at understøtte lokalrådenes aktiviteter. 
Forvaltningen foreslår, at der i stedet for en pulje indstiftes en årlig landsby- og bydelspris med en hovedpris på 
kr. 100.000 samt en mindre pris på kr. 50.000. 
Prisen kan søges både af mindre bysamfund og bydele. 
Formålet med prisen er påskønnelse af gode Zebraideer – dvs. ideer, der bygger på lokale kræfter og fører til 
tværgående initiativer med fokus på fællesskaber og lokal bæredygtighed. 
I Zebratanken ligger, at der via nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabes nye spændende 
løsninger, således at lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt. 
Forslag til kriterierne for tildeling: 
- Prisen tildeles efter ansøgning mindre bysamfund eller bydele, der via prisen får mulighed for at gennemføre 
en idé, der understøtter områdets fællesskab og bæredygtighed i bred forstand. Ansøgningen skal illustrere 
dette. 
- Pengene søges til realisering af ideen (evt. suppleret af midler fra fonde eller private). 
Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en priskomite bestående af borgmesteren samt formændene for Plan- 
og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. 

Økonomi 

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,150 mio. kr. i 2014 og fremover ved indarbejdelse i 
budget 2015. 

Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 414 



 

Anbefales. 

Byrådet, 24-09-2014, pkt. 337 

Godkendt med den tilføjelse at priskommiteen udvides med repræsentanter fra V, O og Ø der skal favne 
medlemmer af Zebraby-følgegruppen, Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget. 
Følgende blev udpeget af partierne: 
Susanne Lysholm Jensen af Ø. 
Karsten Lorentzen af O. 
Marianne Kiærulff af V. 

 
 
 


