
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.21. november 2013. 
  
Deltagere: 
Anne Marie Rydder, Palle Gram Jørgensen, Henrik Albjerg Larsen, Georg Holm Petersen, Jarl 
Matthiesen, Lene Barfod, Karin Linde Pedersen, Rita Søndergaard, Jimmy Rasmussen og Kirsten 
Lund Jakobsen. 
Fravær: 
Dina Fagerhøj og Werner Beim. Suppleant ikke til stede.   
 
Dagsorden 21-11-2013 kl. 19 til ca. 21 Rosentorvet, i vores nye lokaler 
1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Opfølgning på sidste referat 
4) Orientering fra formanden   
5) Aftale om årets Juhlefrågosht for bestyrelsen og ægtefæller!     
6) Vores nye lokalitet på Rosentorvet             
7) Økonomi 
8) ZebraBy-projektet       
9) BYFESTEN 
10) JAZZ på Gulddyssegård 
11) Medlemsfest til 1. februar 2014? 
12) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
13) Nyt fra undergrupperne 
14) Eventuelt– og social hygge   

           

1)Valg af ordstyrer     Ansvarlig 
     Georg blev valgt 
2) Valg af referent 
     Kirsten blev valgt 
3) Opfølgning på sidste referat 
    Kirsten nævnte, at der skal følges op på gavediskussionen ( bestyr. møde 25/9-2013 p.4). Man 
    enedes om at komme det på Økonomiudvalgets næste møde.                      Økonomiudvalget 
    Palle nævnte, at man kunne skrive den ansvarlige ud for punkterne, så det derefter var nemt at 
    se, hvem, der havde ansvaret for at følge op på punktet. 
 
4) Orientering fra formanden. 
     a) Ida og Søren Solborg er på banen igen efter sygdom. ( Zebraprojekt Natur-og cykelstier) 
     De indkaldes til næste Zebramøde    Palle/Kirsten 
 
     b)Palle, Georg og Lene deltog i mødet omkring cykelstier i Roskilde kommune d. 21/11 med  
     bl.a Lene Krull. 
     Cykelsti fra Gulddyssevej til Egedal:. Pris er ca 1,7 mill. Pengene er bevilget fra Roskilde 
     Kommune. Projektet afventer nu forhandlinger med Egedal Kommune. 
     Cykelsti langs Guldyssevej : Det er vurderet at koste 1,8 mill. Pengene er ikke bevilget endnu 
     fra Roskilde Kommune. 
     Vejudmunding fra Holmehøj til Hyldekær. Der er bevilget 250.000 kr. 
 
     c) Bake-off. Bestyrelsen besluttede, at Gundsømagle Landsbyråd (GLR) ikke skal gå ind i  
     sagen. Palle sender svar til Jørn Egvang.    Palle 
 
     d) GLR er tilbudt gratis lagerplads på, Spraglehøjgård. 
     Jarl og Henrik tjekker snarest forholdene samt status på tingene.( GLR kan bruge et  
     velfungerende  køleskab i lokalet) .    Jarl/Henrik 
      Hvis alt er tilfredsstillende, flyttes inden 31/12-2013, hvor ny leje skal betales. 
 
5) Aftale om årets Juhlefrågosht for bestyrelsen og ægtefæller!  
    Bestyrelsen besluttede, at julefrokosten bliver torsdag d.19/12 kl 18 i GLR’s lokale. 
    Kirsten skriver ud til bestyrelsesmedlemmerne, og bestiller herefter smørrebrød 
    hos slagteren mm. GLR betaler op til 100 kr/ person ud over, hvad der sædvanlig vis 
    konsumeres til et bestyrelsesmøde af kaffe, te, småkager øl, vin,  og sodavand. Kirsten 
    
 



 
.  Kirsten 

    
 
 
6) Vores nye lokalitet på Rosentorvet 
   a) Vagtplanerne udfyldes for et kvartal. Kirsten skriver ud. 
    Lene er indisponibel i denne periode og Rita i januar. 
    Lene tilbød, at i akut situation vil hun træde til.   Kirsten 
    Bestyrelsen besluttede, at åbningstiderne i det nye år er kl.11-13. Der er pt. meget stille mellem  
    kl. 10 og 11. Desuden er kontoret åbent mellem jul og nytår. Jarl meldte sig på banen.  
    b) Centerforening er så småt ved at blive etableret. Slagteren Brian er pt. sygemeldt.  
    (Ref: lørdag var han i butikken, men ikke helt rask) 
   c)Lørdag d. 30/11. Henrik/ Karin tager vagten 10-12 og Palle / Kirsten12-14.  
   Juletræsarrangementet: Juletræet fra Folmerhus er pyntet i dagene op til af byens børnehaver.  
   Der kommer julemand( Gert Saltbæk), måske Engbækpigerne, og der bliver uddelt slikposer fra   
   Brugsen. Der kan købes æbleskiver og gløgg i Pitzariaret. 
   Hvis der behøves hjælp fra GLR, er Palle kontaktperson.  Palle 
7) Økonomi 
   a) Karin nævner at kassebeholdningen er ca.15.700 kr. Der er forskellige udeståender   
   bl.a. Jagtforeningens annonce i sidste blad. Palle rykker. Desuden Roskilde Kommune for 
   Zebraeventen mm. ( 10.400 kr. + halvdelen af 1200 kr. for spørgeskemaundersøgelsen). 
   Karin rykker Lene Simonsen.    Palle/Karin 
   b)Palle snakker med Dina ang. indtægterne fra annoncerne i det kommende blad. 
   PR. redaktion er Palle, Dina og Lene . 
   (Ref: Bladet er færdigt til redigering i weekenden)  
   c)Omdeling af blad: Der er tidligere vedtaget, at man får 1 kr./ stk, samt at vi har en udmærket 
   bladpige, Lena Andersen.           
 
8) ZebraBy-projektet  
   Zebra Eventen d. 9/11 blev en meget vellykket dag med mange interesserede 
   Gundsømagleborgere,Både børn og voksne. Der vil være en hel del omtale i det nye blad. 
   Zebra møderne vil fortsætte igen idet nye år, formodentlig i januar. 
   Byens træ skal bygges og være færdig til GLR’s fødselsdag d. 22/3-2013. 
  Jarl, Palle, Milton ( kunstneren) og lokale håndværkere vil snarest .mødes. Jarl/Palle 
   Byens bænk: GLR håber at Morten Janke vil fortsætte arbejdet med Byens Bænk og  
  samarbejdet med SCR og Gundsø Tømrer. Der er planlagt 4 mere foreløbig. Evt flere senere. 
  De første 5 skal være placeret før d. 22/3-2014. 
  Borgerne skal spørges, og herefter vil en dommerkomite afgøre, hvor de 5 første bænke skal stå.. 
  Dommerkomiteen består af Anne Marie, Kirsten, Georg, Palle og Morten Janke.  
  Palle kontakter Morten Janke.     Palle. 
  Flagalle: Georg har en plan med 28 flagtstænger i byen. Der er 20.0000 kr. til det. Jarl indhenter  
  tilbud på nedgravning og de respektive rør til flagalleen. Måske kan GLR skaffe sponsorer, så  
  borgerne kan få en flagstang med en messingplade med navn på ved betaling af pågældende 
  flagstang.      Jarl 
  Bestyrelsen udbeder sig et kort med forslag om, hvor flagstængerne skal stå. Georg 
  Deadline for opsætning er til næste års byfest. 
9) BYFESTEN 
  Årets byfest er lørdag d.14/7. 
   På opfordring tog musikudvalget ( Annemarie, Jimmy, Dina og Palle ) en hurtig beslutning.  
   Musikken bliver igen  leveret af PS2DUO.Pris  140000-15000 kr. 
   Anne Marie bestiller PS2DUO + Sandra.   Anne Marie 
   Andre forberedelser omkring Byfesten starter først januar 2014. 
   Palle har søgt kommunen 25.000 kr. i tilskud og 25.000 kr i underskudsgaranti. De er bevilget. 
   Jarl skriver et notat i bladet om, at byfesten mangler folk.  Jarl 
10) JAZZ på Gulddyssegård 
  Tilskud til de to jazz arrangemeneter er i hus med 20.000 kr . 
   Som beskrevet i sidste referat vil Palle indkalde Jazz udvalget snarest incl. medlemmer fra  
   Hane Bjælken.     Palle 
    



 
    
 
11) Medlemsfest til 1.februar 2014? 
    Budget 10.000 kr. Rita fortalte lidt om aftenens indhold, som nok skal blive sjovt. Medlemsfesten  
    er fastsat til lørdag d.1/2-2014. GLR forventer omkring 100 personer. Pris 100 kr. / person. 
    Festen nævnes i bladet. 
    Karin, Rita og Anne Marie mødes snarest i komiteen. Anne Marie/ Rita/ Karin. 
12) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
    Kirsten nævnte, at der i vedtægterne står for lidt om suppleanters pligt til at overtage 
    bestyrelsesposter, når der bliver nogle ledige i løbet af valgperioden. Vedtægtsændringer tages 
    op til generalforsamlingen.    Palle/Kirsten 
        
13) Nyt fra undergrupperne 
    Udskydes til næste gang. 
14) Eventuelt– og social hygge . 
       Næste møde er torsdag d. 9/1-2014 kl.18,30. Der blev ikke aftalt flere møder. 
          
   OBS. Julefrokost d 19/12 kl.18. 
 

  Næste møde er torsdag d.9. januar kl 18,30. 
 

                                    Referent Kirsten 26/11-2013 
    
 


