
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.9. januar 2014. 
  
Deltagere: 
Anne Marie Rydder, Palle Gram Jørgensen, Henrik Albjerg Larsen, Georg Holm Petersen, Lene 
Barfod, Karin Linde Pedersen, Rita Søndergaard, Dina Fagerhøj, Werner Beim og Kirsten Lund 
Jakobsen. 
Fravær: 
Jarl Matthiesen og Jimmy Rasmussen. Suppleant ikke til stede.   
 
Dagsorden 09-01-2014  kl. 18:30 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) Økonomi           
6) Generalforsamling 12. marts 2014 
7) Medlemsfesten 1. februar 2014?  
8) Zebra By-projektet  
9) BYFESTEN 
10) Vores nye lokalitet på Rosentorvet    
11) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
12) Nyt fra undergrupperne 
13) Eventuelt– og social hygge   
           
 
1)Valg af ordstyrer     Ansvarlig 
     Henrik blev valgt 
2) Valg af referent 
     Kirsten blev valgt 
3) Opfølgning på sidste referat 
    a)Bake-off. Bestyrelsen besluttede, at Gundsømagle Landsbyråd (GLR)stadig ikke skal gå ind i  
    sagen, (se ref. fra 21.11.2013), selv om Brugsen er interesseret i det. 
    b) Lagerpladsen i Gundsølille er for dyr ( 4000 kr./år) og tilbuddet på Spraglehøjgård duer 
    desværre ikke. Derfor beder bestyrelsen Jarl tage kontakt til Folmerhus om evt. .lagerplads i  
    kælderen under Rosentorvet.    Jarl 
    c) Kirsten udfærdiger vagtplaner     Kirsten 
     Palle og Kirsten laver ”en to do” liste om lørdagsvagterne.   Palle/Kirsten 
    Werner foreslog rengøring af lokalerene hver 14. dag af en hjælp udefra. Blev ikke besluttet.
    
4) Orientering fra formanden. 
a)Palle er blevet interviewet omkring trafiksikkerheden, hensynsløs kørsel og fart-  
  forhindringsbump i Gundsømagle. Se artikel i Lokalavisen Egedal 9/1-2014. 
  Gundsømagle Landsbyråd (GLR) er allerede i dialog med kommunen. Palle 
 b)Flere møder med de unge her fra byen ,som ønsker at lave en stor ungefest afslører,- at det 
   ikke er så enkelt endda. Ulla- betjent advarer, om at fester kan løbe løbsk med masser af fulde  
   unge udefra og anbefaler en hyret professionel vagt. Nyt møde om 14 dage. Spørgsmålet er  
   også, hvor festen skal holdes?.    Palle 
  c)Palle havde lavet en oplistning af kommende udfordringer /opgaver. Hvordan fordeler vi 
   arbejdet?  
   Flere emner: 
  c,1) Rita huskede på ”mig og min bedste”. 
  c,2) Velkomstfolder til nye tilflyttere. 
   Møde efter generalforsamlingen torsdag d.27/3 vil blive et konstituerings-og organiseringsmøde   
   Dvs organisering af alle de udfordringer /opgaver, der pt.er.  Alle 
 d)Klaveret i forsamlingshuset er blevet ødelagt af mus. Werner mener, at Hanebjælken kan tilbyde 
   at betale for reparationen. 
 e)Poul Hagen har foræret GLR en kopimaskine og flere møbler. Økonomiudvalget beslutter om 
   han skal have en erkendtlighed som tak.   Økonomiudvalget  
f) Medlemmerne har på opfordring sendt deres mailadresser.    
  
 



 

5) Økonomi 
Der er pt.78.000 kr i kassen. I de 78.000 kr. er der tilskud fra Roskilde Kommune på 25.000kr.til 
årets byfest og 20.ooo kr. til årets Jazz-arrangementer. 
Erik, revisor vil lave en opstilling af de forskellige konti. Erik laver regnskab klar til  økonomimødet 
d.10/1-2014.      Erik, revisor 
Jagtforeningen har endnu ikke betalt annoncer efter 3 rykkere. Werner vil tale med formanden.
      Werner  
Georg har regning på ca. 250 kr på el-artikler. 
GLR skal betale strøm og varme for vores lokale. 
Gaver til samarbejdspartnere mfl. 2x vin til max 150 kr. 
Når man har ønsker eller forslag om diverse ting, som vil koste penge, gøres det ved at indgive 
dem til økonomiudvalget.     Alle 
 
Året rundt kan man søge om beløb< 10.000 kr hos kommunen. 
 
6) Generalforsamlingen 12.marts 2014 
Kirsten foreslog tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, revisorer til generalforsamlingen. 
I år besluttede bestyrelsen, at der skal være kaffe og småkager. 
Vedtægtsændringer skal forberedes til mødet 13/2. Ligeledes bank- ændring .Kirsten/Palle/ Karin 
Husk præsentation af alle i bestyrelsen samt ordstyrer. 
7) Medlemsfesten 1. februar 2014?   Anne Marie/Karin/ Rita / Kirsten 
Werner søger kommunen om tilskud til musikken (5000 kr.)til medlemsfesten. Werner 
Der er endnu ikke kommet så mange tilmeldinger til medlemsfesten. Opgaverne til aftenen drøftet 
og uddelt. 
8) Zebra By-projektet  
Møde om Zebra By projektet d.21/1-2014 (16-18).Hele bestyrelsen indbydes. Palle 
Werner mener, at det er en illusion at der er bredt samarbejde i Gundsømagle. Kommunen skal 
tvinges til at erkende, at GLR er katalysator af de ting,der skal foregå. 
Møde d.10/1 omkring byens træ og opførelsen.   Palle/Jarl 
Byens bænk. Der bør søges om penge til flere bænke.  Palle? 
GLR og Viby ønsker at holde møde, for at udveksle erfaringer, og hvordan vi holder gejsten. Palle 
Plancherne med Zebra-Eventen skal tages ned..   Alle 
9) BYFESTEN d 14 juni. 
Der er forslag fra Hans Bredahl om evt. at udlicitere madboderne og købe adskilte billetter til musik 
og mad. Forslaget bliver drøftet på det første Byfestmøde.  
For mange unødige åbne spiritusflasker i baren ved byfesten 2013 ud på aftenen( Lene) 
Jarl vil reklamere for byfesten og evt, rekvirere folk ved  medlemsfesten. 
10) Vores nye lokalitet på Rosentorvet    
 Kopimaskinepapir indkøbes af Rita    Rita 
 Poul Hagen instruerer i  kopimaskinen. 
 Kirsten ønsker hylder op i køkkenet. Tages med på økonomiudvalget. Økonomiudvalget  
 Palle og Dorte Matthisen kigger efter hylder.    Palle 
 
11) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne 
a)Udvidelse af hjemmesiden skal købes af IT firma (40 kr/ mdr).( økonomimødet 10/1) Palle    

Økonomiudvalget  
Kirsten vil hjælpe Palle med at lægge nyheder ind på hjemmesiden. Der er 40.000 hints / måned 
.b)Forslag om Høstmarked på Rosentorvet. 
 Ansøger økonomiudvalget om startgebyr på 500 kr.  Dina/ AnneMarie/ Lene  
12) Nyt fra undergrupperne 
Jazz  arrangementerne er pinselørdag og sidste weekend i august. 
Planlægningsmøde i starten af februar.      Palle 
Trafik og sikkerhed .Se p.4 møde med kommunen.   Palle 
Natur og stier; Intet nyt.(Se p 4. i referat fra 21/11-2013.)Der er udskiftninger i kommunen pt. 
Kultur/Aktiviteter.Anne Marie kontakter Bo Jacobsen om byvandringer i April/maj. Anne Marie 
Bo Jacobsen vil skaffe store sten til Tingstedet rundt om egetræet. 
Forslag om arrangement med ”Gundsømagle gennem tiderne”. 
Kulturudvalget består fremover af Werner, Anne Marie, Dina og Rita. 



 

Biblioteket. Foredrag arrangeret af Lene er velbesøgt. Ang.de udvidede åbningstider via 
nøglekort/låsesystem : Biblioteket og GLR kan gå ind for dette, hvis vi sikrer os, at det ikke betyder 
nedskæringer i den personalebetjente åbningstid.  
Ideen om et bogskab uden for GLR’s, lokale til byt af folks bøger blev nedstemt af en enig 
bestyrelse. 
Unge-udvalg. Palle, Anne Marie og Dina mødes med de unge for at afklare deres ønsker bl.a. om 
en skateboard rampe.    Palle/Dina/ Anne Marie  
PR-udvalg. 
Forslag om at Hans Bredahl kan deltage i lay- outet og artikelskrivning. Karin spørger. Karin 
Kirsten og Rita skal læse korrektur i slut af maj på bladet .  Kirsten/Rita 
Dina roser Lene for at holde hende i ørerne undervejs i processen ved sidste blad. 
Dina lægger december bladet 2013 på hjemmesiden. 
13) Eventuelt– og social hygge   
Kommende møder : 
 

OBS.Tirsdag d.21/1 kl.16-18 Zebramøde 
 
Torsdag d.13/2 kl 19..Forberedelse til generalforsamlingen 
 
Onsdag d.12/3. Generalforsamling. 
 
Torsdag d. 27/3. Konstitueringsmøde og organiseringsmøde. 
           
 
 
Næste ordinære møde er  
 

Torsdag d. 13/2 kl.19 
    Referent Kirsten 14/01-2014 

.   
 
 
    


