
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d.26.august 2013. 
 
Deltagere: 
Anne Marie Rydder, Rita Søndergaard, Werner Beim, Palle Gram Jørgensen, Henrik Albjerg 
Larsen, Georg Holm Petersen, Jarl Matthiesen og Kirsten Lund Jakobsen, samt revisor  
Eni Fenger. 
Fravær: 
Dina Fagerhøj, Lene Barfod og Karin Linde Pedersen. Ingen suppleanter til stede. 
Udmeldte: 
Jacob Fink Ferdinand og Charlotte Riber. 
 
Dagsorden 26-8-2013  kl 19-ca. 21:30   Gl.Skole Gundsømagle 
1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Opfølgning på sidste referat 
4) Orientering fra formanden   
5) Bordet rundt 
6) Økonomi 
7) Fremtidig mødestruktur, forretningsorden, vedtægter og roller 
 8) ZebraBy-projektet  
9) BYFESTEN 
10) Overtagelse af JAZZ-arrangementerne efter Hanebjælken 
11) Medlemsfest til november? 
12) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne  
13) Nyt fra undergrupperne 
 14) Eventuelt– og social hygge   

           

1I Valg af ordstyrer. 
Georg  blev valgt 
 
2) Valg af referent. 
Kirsten blev valgt. 
 
3) Opfølgning på sidste referat 
Else Olsen vil have sin artikel retur. Rita tager sig af det. 
 

4) Orientering fra formanden   
a) Zebraprojektet overtages af andre efter Jakobs udtræden. Formanden opfordrer alle til at 
involvere sig i Zebraprojektet. Desuden komme frem med diverse ideer og ønsker til grupperne. Vi 
har chancen nu. Økonomisk slutter Zebraen ikke automatisk i år, men fortsætter i 2014. 
b) Der bliver ”Åben dans i forsamlingshuset onsdag d.25/9 mellem kl.13-15. Man opfordres til at få 
børn ( ½- 3 år)til at deltage i arrangementet. Rita er tovholder og kontakter Hyldekær og 
dagplejerne. Karin foreslås til at hjælpe Rita.( Efterfølgende takker Karin for tilliden og glæder sig til 
samarbejdet med Rita) 
c) Formanden har fået god kontakt til formanden for Viby City forening, Marianne Petersen. Der 
afholdes høstfest lørdag d. 31/8. Alle er velkomne. 
 
5) Bordet rundt 
Rita vil lave oplæg til medlemsfest.  
Werner vil arbejde fremadrettet med Zebraprojektet og tage vare på dette, så der kommer et 
resultat ud af det. Slog også fast at alle skal vide, hvad der foregår. 
 Jarl melder sig under Zebra-fanerne. Tager kontakt til Rosencentrets ejer, så der kan arbejdes 
videre med et pænere Rosentorv. 
Palle er nu trådt til som tovholder i Zebraen og vil arbejde på at få diverse ideer og delprojekter til 
at lykkes. 
Georg er blevet ny fører-Zebra i Natur og byforskønnelse i stedet for Ida Bjerrum, som desværre 
har måtte trække sig ud af personlige årsager. Tager kontakt til lodsejerne. Planlægger ny cykeltur. 
Anne Marie planlægger medlemsfest sammen med Rita. Er desuden Kultur tovholder. Vil fremover 
prøve sammen med  udvalget at få endnu flere kulturelle arrangementer i gang. 
Henrik vil gerne deltage sammen med Jarl i Byfesten og desuden prøve at stable Sct. 
Hans/Fastelavns- arrangementer i GLR’s regi på benene.( Kirsten foreslår at vente lidt til 



 
erfaringerne med at overtage jazz arrangementerne. Vi skal passe på med ikke at påtage fos or 
meget, så der er energi nok til det eksisterende. 
Henrik foreslår, at der kunne nedsættes Sct. Hans/Fastelavns- arrangementsudvalg  evt. i  sæson 
2015.  
Kirsten vil fortsat arbejde videre i Trafiksikkerhed-og Byforskønnelsesgruppen. 
 
 

6) Økonomi 
Kassebeholdningen er på 42.635 kr. Landsbyrådet vil søge en computer og printer gennem 
Zebraprojektet. Medlemstallet er lidt over 300. Karin rykker for restancerne for annoncering. 
 
7) Fremtidig mødestruktur, forretningsorden, vedtægter og roller 
Jarl, Dina og Palle tager sig af dette. 
 
8) Zebra By-projektet. 
a) Der bør rettes på hjemmesiden, efter mandefald omkring Zebraen mm. 
b) Landsbyrådet må trække læsset omkring Zebraen. 
c) Landsbyrådet mener, at det er ærgerligt, at Roskilde Kommune ikke har gjort nok for, at skubbe 
de 2 resterende zebra-grupper (Information og Rosencenteret) i gang.  
d) Zebraprojektet er nyt for alle, også for kommunens deltagere. Derfor opfordres der til 
tålmodighed og god samarbejdsvilje. 
e) Man mangler faste aftaler om diverse projekters driftsudgifter mht. vedligeholdelse, opbevaring, 
reparationer mm. Er det kommunen, der vedligeholder bænke, træer osv ?. 
f) For at få afklaret diverse spørgsmål omkring økonomi, vedligeholdelse, lokaler, ansøgninger mm 
tager Palle og Werner sammen med Lene Simonsen og Tina West fra kommunen kontakt til 
øverste ledelse i kommunen.( Efterfølgende er datoen d. 5/9-2013) Bestyrelsen forventer et referat 
af mødet. 
g) Bestyrelsen er enige om, at information og gennemskuelighed er et ”must” omkring 
Zebraprojekterne. 
h) Palle har udsendt et forslag på en ”Zebra-post”, der informerer om zebra-projektet. Den kan 
udsendes via mail, lægges på hjemmesiden og lægges i Brugsen og på Biblioteket.  En enig 
bestyrelse roser formanden. 
 

De enkelte Zebragrupper 
 
Bæredygtig by og information: 
a) Gruppen er aldrig rigtigt kommet i gang.  
Gundsømagle er et hus 
b) Byens træ hedder informationstavle/ kunstnerisk opslagstavle. Den tænkes placeret foran Dagli’ 
Brugsen på Rosentorvet.  
Pengene til standeren søges ved Zebraprojektet. Den samlede Zebragruppe har det overordnede 
ansvar omkring diverse beslutninger.  
Plakat for annoncering af konkurrence til udførelse af kunstværket bistås af Jacob FF. Desuden 
bistår Annette Jansen fra Gulddyssegården ved at brede budskabet ud på Guldyssegården, deres 
hjemmeside samt opsætning af plakaten på Gulddyssegården. Zebragruppen definerer regler for 
konkurrence og præmier. 
Werner fortæller, at der er bevilget et Kulturhus til Viby-borgerne, og foreslår, man herfra 
Gundsømagles Zebraprojekt igen søger om at overtage børnehaven eller dagplejelokalerne. 
Direkte skriver en ansøgning til kommunen. 
Enighed om at Den Gamles skoles billardlokale er en ringe løsning. 
Infrastruktur og byforskønnelse. (Er opdelt i 2 nedenstående grupper) 
Natur og Cykelstier. 
Man arbejder bl.a. med cykel-stier langs Gulddyssevej og mod Stenløse station. 
Og man arbejder med supplerende naturstier, nord- og syd om Gundsømagle sø. 
Trafiksikkerhed og byforskønnelse 
Kommunen bevilgede i foråret 2013 før projektet rigtigt var gået i gang 250.000 kr.  
Trafiksikkerhed tildeltes 50.000 kr. og Byforskønnelse tildeltes 200.000 kr. (heraf går 20.000 kr. til 
fremstilling og opsætning af 5 bænke) 



 
De 250.000 kr. er en startbevilling ud af de måske 2-3 mill., som Gundsømagle kan modtage til 
Zebra- projekterne. 
Man arbejder med at planlægge, hvor de 200 træer til Gundsømagle skal sættes op. Debat på 
Facebook, så folk kan indgive ideer. Diskussion om økonomien i det. 
Udvalget har planer om en flagalle og har indhentet tilbud. Diskussion om hvor de skal stå, 
vedligeholdelse og opbevaring osv. 
Forsamlingshuset har hyret en arkitektstuderende til at komme med forslag til en pænere plads 
foran Forsamlingshuset. Gruppen ønsker ligeledes den arkitektstuderende til at komme med 
forslag til at forskønne Rosentorvet. 
Opfordring til grupperne om at indgive ansøgninger. 
 
 
Rosencentret 
Gruppen er aldrig rigtigt kommet i gang. Jarl tager nu kontakt til Rosencentrets ejer. 
 
Ungegruppen. 
Anne Marie og Dina har meget svært ved at få unge mennesker her i byen interesseret i diverse 
forslag. De unge kommer ikke til Zebramøderne. Palle foreslår, at man skal henvende sig til 
ungdomsskolelederen, Engbækgård (Steen), og ungdomslederen Anni Damkjær samt SCR. 
 
9) BYFESTEN 
Byfesten i år havde et underskud på ca. 20.000kr. Dækkes af underskudsgarantien. 
Vi må nok se i øjnene, at der højst kommer omkring 250 betalende gæster om aftenen. Teltet er 
stort og meget dyrt. Hvis man lejer et 12 m bredt telt i stedet for de 15 m brede telte, som vi har 
haft i år, kan der spares ca. 20.000 kr. 
Diskussion om forskellige udgifter. Diskussion om konkurrencen fra Jagtforeningens bod. Jarl tager 
en snak med Jagtforeningen før næste års byfest. 
Jarl foreslår, at byfestregnskabet adskilles fra Landsbyrådets regnskab.  
Der var en drøftelse om hvorvidt Byfesten bør køres som en selvstændig forening. 
 
VIGTIGT omkring Byfesten 
Faste rammer 
Skriftlige aftaler 
Bedre teamwork og bedre teamånd. 
 
10) Overtagelse af JAZZ-arrangementerne efter Hanebjælken 
Kommunen plejer at betale musikken. 
Ansøgning om penge fra kommunen til Pinsejazz-musikken, skal være kommunen i hænde  senest 
15/9-2013. 
Det praktiske samarbejde er med Gulddyssegård og Hanebjælken. 
Jazz gruppen består af : Palle, Werner, Jeppe Stehnij og Kirsten. Palle kontakter Jeppe og 
orienterer ham. 
 
11) Medlemsfest til november? 
Rita fremlagde nogle fine ideer til medlemsfesten. Anne Marie og Rita vil være tovholdere for 
festen. 
Forsamlingshuset er ikke ledigt i november, så festen bliver først i det nye år. Efterfølgende er 
datoen sat til lørdag d. 1. februar – og Forsamleren er blevet reserveret. 
 
12) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne 
Werner foreslår et årligt velkomstmøde til nye Gundsømagleborgere. Werner er tovholder. 
Idé kunne være en rundtur i byen med bus og ”Gundsømagle-fortællere” 
Werner arbejder videre med ideen. 
Måske søge penge, så en professionel kan tage over. 
 
13) Nyt fra undergrupperne 
Kultur/aktivitets gruppen planlægger byvandring med Bo Jakobsen og ellers et møde ang. 
fremtidige arrangementer.   
Anne Marie kontakter Bo. Dato meldes ud, samt opslag ved Brugsen. 



 
Biblioteket 
GLR’s læsegruppe, der blev oprettet før sommeren, er blevet til Bibliotekets læsegruppe. 
Lene Barfod har skriftligt trukket sig som tovholder, efter at to af læsegruppens medlemmer har 
protesteret imod GLR’s beslutning om aftenåbningstid. ( se referat af 6/6-2013)  
 
14) Eventuelt– og social hygge   
Foldere fra GLR ang. Zebra osv. Er forældede. De ligger ved Biblioteket og Dagli’ Brugsen. Palle 
tager kontakt. 
Hjemmesiden opdateres mht. udmeldte bestyrelsesmedlemmer. 
Nye mødedatoer er tirsdag d.24/9 og onsdag d. 6/11-2013. 
 
Dvs. at næste møde er Tirsdag  24/9-2013 
 

Referent Kirsten d. 3/9-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


