
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 23. nov. kl. 18:30  
 

Deltagere: Palle, Flemming, Kirsten, Werner, Erik, Stine, Georg, Steen, 
Mariann 

Fravær: Karin (orlov), Birthe, Pernille 

 
Dagsorden:  
Emne: 
 

Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer  
Erik 

 

2) Valg af referent 
Mariann 

 

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 
     Fra forrige ref.: 
     Manglende aktion vedr.: 
     Projekt cykelpumpe 
     Spørgsmål om, hvorvidt byrådsmedlemmer kan være medlem af Landsbyrådets 
     bestyrelse, er ikke besvaret. 
 

 

4) Orientering fra formanden  
Vi har fået besked fra Roskilde Kommune - vores ansøger om tilskud for 2018 
er godtaget: 
25.000 kr. til Byfest (+ 15.000 i underskudsgaranti) 
25.000 kr. til 2 x Jazzkoncerter på Gulddyssegården 
 
LANDSBYPRISEN 2017 - Øv-Øv - Vi fik den desværre ikke! De 2 vindere 
offentliggøres sidst i november... 
  
"Madfællesskabet i Gundsømagle" kører formidabelt flot! 
  
Gundsømagle Dagli' Brugs - Kort orientering om ny Brugsuddeler 
En helt igennem kedelig og brandærgerlig sag!!   
Gave til Frank Rasmussen deles mellem Landsbyrådet og Madfællesskabet.   
 
Gundsømagle Revy 2018 - Indsamling af "gode emner" 
 
Vedligeholdelse og orden på vores kontor samt INFO-standeren 
    Lys og rammer i stykker.  
 
Julemarked i Bycenteret 25. november 
   Vi laver gløgg (og evt. æbleskiver) Hvem møder op? Flyers og tilbud. 
 
Landsbyrådets julefrokost 2017 
 
DEN GAMLE JULETRÆSFEST  
   Flyers udsendt sammen med blad (Vi modtager herfor kr. 500,- ) 
   Gitte og Palle hjælper på dagen - og Palle hjælper med at skaffe sponsorer. 
 
Kommunalvalget 
   Henvendelse fra Leo Nøhr om valgbus til Gundsømagle 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PR for Gundsømagle i TV-Lorry - Henvendelse er sendt! 
 
Datoer for møder i 2018! 
 
Vagter på kontoret. Der mangler vagt 30/11!! 
Fremtidige vagter ... 
 
Referat: 
Ansøgning om penge til byfest og jazz, er godtaget, hurra ! Der var faktisk 
overskud ved jazz arrangement 2017. Dette overskud skal investeres i 
fremtidige jazzkoncerter. 
 
Landsbypris: projekt scaterbane vandt ikke landsbyprisen. Projektet faldt 
(sandsynligvis) på vedligeholdelsesspørgsmål. 
 
Madfællesskab: regner med, at ”Madfællesskab” bliver en undergruppe i 
Landsbyrådet. GLR har nu fryser i kælderen, som Brugsen kan lægge varer i. 
Overskud fra de første 3 arrangementer står pt på GLR ’s konto 
 
Gundsømagle revy 2018: kom med ideer – feks trafik, trafiksang, vejchikaner, 
fb- sprog, hundehmm, fitness centeret, trampoliner i Holmekvarterets haver, 
udflytning fra Kbhvn og hertil. Sidste frist for aflevering af revy-emner er 31-
12-2017.  
Infostanderen: lys mangler, Erik checker rammerne. Kontakter Karin for 
oplysning om forhandler. Georg og Flemming checker lamperne. Til dette 
formål skal der lejes en lift. Flemming finder en passende udlejer og lift. 
 
Kontoret: Til Julemarked der gløgg og pebernødder, Kirsten og Per kommer. 
Forslag: lav en ”gæt hvor mange pebernødder-konkurrence”. 
 
Julefrokost: Stine, Kirsten, Karin, Birthe, prøver at finde en lokal leverandør – 
prøv feks. Gundsø smørebrød/Kvickly,  
 
Juletræsfest: flyer er sendt ud, Gitte Hagemann og Palle hjælper. 
 
Kommunalvalg: det konstateres, at valgbussen ikke kører i Gundsømagle. 
Morten Gjerskov er kontaktet herom. Bussen forventes til Gundsømagle ved 
det næste valg. 
 
Lorry: er kontaktet. Palle har ikke fået svar endnu. 
 
30.11-2018 torsdagsvagt – Flemming har meldt sig til vagten. 
Julevagter – lukket i december, januar start 11. Jan 2018 
 
Pallemøbler ved crossfit-banen – kan de repareres ?  Palle har en extra EU-
palle, som kan bruges til det ødelagte bord. Siger til, hvis han ikke selv kan 
fixe det. Kræver en AKU-skruemaskine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
Erik 
Flemming 
 
 
 
 
 
Julefrokost-
udvalget 
 
 
Gitte,Palle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle 

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi og medlemmer.         
Pt. har 410 betalt for 2017!  
Der ønskes bevilling til indkøb af EL-kedddel.  
 
Referat: 
Der er penge på kontoen ! Regning til tryk af blad er endnu ikke modtaget. 
El keddel må købes 
Familiebanko – Palle rykker for regnskab. 
 

 

6) Undergrupperne's kommissorier  



Trafikgruppen, PR-gruppen, Jazz-gruppen og Natur- og stier er godkendt! 
 
Unge-gruppe og Kunst-gruppe klar til godkendelse (se vedlagte) 

        
Kultur/event/bibliotek og BYFEST mangler at udarbejde et "skriv" 
 
Referat: 
Kommisorier: unge- og kunstgruppe er ok.  
Flemming skriver udkast til byfestkommisorium. 
Werner skriver udkast til kultur/event/ bibliotek gruppen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Flemming 
Werner 
 

7)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 
 
Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Møde af holdt 16/11 
Referat: 
Ref af møde er udsendt. Se dette. 
Debatter på fb om trafik i byen, tunge køretøjer, chikaner ved Brugsen oa. 
Chikaner ved Brugsen er måske ikke helt tilfredsstillende. 
Flemming fremkom med forslag om rumleriller i stedet for bump. 
I forbindelse med grusgravning og dermed øget tung trafik i byen, holder vi 
øje med udviklingen. Vi foretager os ikke yderligere pt. 
 
 
BYFEST   v/Palle   
Der afholdes møde d. 20. nov. med Henrik Larsen omkring Forsamlingshuset's 
deltagelse 
Der afholdes møde i hele byfestgruppen d. 28. nov. om det videre arbejde 
med BYFEST 2018. 
 
Referat: 
Byfestgruppen undersøger forskellige modeller for afholdelse af byfest. 
Der er mange spørgsmål at besvare/undersøge, feks.: 
Hvad koster forsamlingshuset – kan det tillades, at afspærre visse deles af 
byen på en forsvarlig måde – skærpede krav fra beredskabet – billigere telt, 
der kan rumme en 12m bar – visse borgere har givet indtryk af, at man gerne 
ser byfesten holdt ”på græs”, altså ved boldbanerne og den gamle skole. 
 
 
Jazz-udvalg    v/Palle 
Vi skal IKKE betale overskud tilbage omkring 2017!!  :-) 
Vi har allerede planlagt 2018-koncerterne: 
Pinse: Paul Harrison m/band og sangerinde 
Sensommer: Big Basun Battle Snake City Band (Via samarbejde med Snake-
city v/Jørgen Christensen) 
 
Referat: 
Se ovenfor 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Werner   
Hvordan gik Familiebanko'et? 
Kommende planer? 
 
Referat: 
Familiebanko gik fint.  
Banko i Hanebjælken er udsolgt 
Vi venter på Lene mht. foredrag i 2018 

 



 
 
Natur- og stier  
Der har været en stor debat på Facebook omkring den nye skov øst for byen! 
Der er nu plantet flotte SØJLE-EGE-træer ved boldbanen. 
Lignende træer ønskes plantet ud mod Margretheskolen. 
 
Referat: 
Der er fremsat ønske om søjleeg el.lign. langs Sognevej op mod 
Margretheskolen. 
Spredt og lav beplantning etableres på det nye Gulddysseskoven-areal ved 
Hødyssen. 
Hvis nogen ønsker en hundeskov, skal der henvises til Naturstyrelsen ved Kim 
Søderlund. 
Ridestier: der kan etableres ridestier, men rytterne skal selv vedligeholde 
stierne. 
 
 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
Status på de unge drenges SKATER-bane ønsker 
Hvordan kommer vi videre? 
 
Referat: 
Vi har modtaget et afslag på Landsbypris-ansøgning beskrivende scaterbane. 
Palle foreslår en scatergruppe under G77. 
Birthe må indkalde unge-gruppen, så det kan drøftes, hvordan vi kommer 
videre. 
 
 
PR-gruppe     v/Palle 
Der ryddes stadig op på hjemmesiden 
GUNDSØMAGLE-bladet nr. 14 er omdelt i hele byen og udfaldsvejene. 
Der er udarbejdet et Rettelses-ark, som ligger i de resterende blade. 
God økonomi omkring BLADET (26.700 kr. annoncer) 
Ny udgave af BYENS KALENDER er undervejs. 
 
Facebook: Debat om Brugs-Frank 
                Debat om den nye skov øst for byen (Visse ting slettet) 
                Debat om trafik-chikaner foran Brugsen 
 
Referat: 
Der arbejdes på ny hjemmeside for Gundsømagle Landsbyråd. 
Fint blad ! Det løber rundt økonomisk.  
Stine ajourfører byens kalender, Palle laver plakaten hertil. 
Fb – visse tråde er slettet grundet kedelig debat. 
PR – gruppen beskriver, hvad de enkelte fb-gruppers formål er. 
GLR bestyrelsesmedlemmer bør give hinanden relevante praj, når vi ser noget 
relevant. Det er dog ikke alle, der er flittige fb brugere. 
Det er fortrinsvis PR-gruppens ansvar at holde øje med "kedelige" og "grove" 
debatter på fb. 
 

8) Eventuelt– og hørt i byen! 
Projekt Madfællesskab skal udarbejde en ansøgning incl. budget for at blive 
implementeret i GLR. Karin udarbejder. 
 
Folmerhus ejer skiltet ved indkørslen til centeret og skal således holde dem 
opdateret. 
 

 



Næste møde er torsdag d. 7. december 18:30 i Forsamlingshuset og står i 
julens tegn. 
 
 
Første møde i januar mandag 8. januar 2018 kl 19:00  
    OBS – vi prøver med kl. 19:00 
Og herefter disse møder: 
Tirsdag d. 6. Feb 
Onsdag d. 7. Marts 
Generalforsamling onsdag d. 14. marts 
Torsdag d. 5. April – (Konstitueringsmøde) 
Mandag d. 7. Maj 
 
 
 

 

 

 


