
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 
DEN 18. MARTS 2013 

 
 

1. Valg af dirigent 
a. Hans Bredahl blev valgt. 

2. Valg af referent 
a. Dina Fagerhøj blev valgt. 

3. Valg af stemmetællere 
a. Vivi Andersen og Else Manley blev valgt. 

4. Bestyrelsens beretning 
a. Formandens årsberetning 
Marts 2012 til marts 2013 
I 2013 gik Landsbyrådet ind i sit 4. leveår! 
Formålet er 

 Lave alternative kulturelle begivenheder i byen  
 At føre en kritisk, men konstruktiv dialog med Roskilde Kommune og de øvrige offentlige 

myndigheder. 
Kort sagt: At sætte Gundsømagle tydeligere på landkortet. 
Aktiviteter i løbet af året: 
15. marts 2012 
Gundsømagle Bibliotek på Rosentorvet fylder 25 år! Landsbyrådet gratulerer Jytte & Marianne med 
blomster og chokolade. 
April 2012 
Lille Ejlesø renoveres. I et unikt flot samarbejde med Lars Fuglsang, Grundejerforeningerne, Roskilde 
Kommune, Vandværket og Landsbyrådet (Økonomisk støtte: 2000 kr.) genskabes søen nænsomt – og 
en lille minipark opstår midt i byen. Stor presseomtale i påskeudgaven af DAGBLADET. 
12. maj 2012 
Billetsalget til årets BYFEST starter ved et lille arrangement foran Brugsen. På mindre en 1 time sælger 
vi over 200 billetter til festen aftensmenu/bal. 
14. maj 2012 
En dejlig Nattergaletur i mosen, anført af biolog Claus Helweg Ovesen. Og i år med højlydt 
nattergalesang – samt mystiske lyde fra rørdrummer 
20. maj 2012 
Landsbyrådet arranger en lille cykeltur op langs Fjordstien mod Fr. Sund. Fint solskinsvejr – men stærk 
blæst. 
26. maj 2012 
Vi hjælper til ved Pinsejazzen på Gulddyssegården. De 2 jazz-arrangementer i pinsen og i 
sensommeren forventes helt at overgå til Landsbyrådet’s regi fra pinsen 2014. 
15. juni 2012 
Et veloplagt hold fra GAS leverer en bidende sjov revy i Forsamlingshuset som optakt til årets BYFEST. 
Over 100 solgte billetter. 
16. juni 2012 
Byfest 2012. For 3. gang afholder Landsbyrådet med hjælp fra mange frivillige en gedigen sommerfest 
for byen. I år i et større telt, og med mange nyheder. Således gennemføres Gundsømagle Løbet for 
første gang og med hele 78 deltagere. Gratis morgenbord, kræmmer-marked, opvisninger, 
underholdning, fodbold med politikere, og en stor festmenu efterfulgt af BAL til ABBA-rytmer og disco. 
Årets Gundsømagleborger blev også kåret – og en rørt Else Olsen holdt en bevæget takketale. 



Det var også en glæde i år at kunne opleve Roskilde’s borgmester JOY på pladsen, hvor hun uddelte 
præmier til løberne og uddelte den nye vandrepokal til fodboldvinderne (fra Gundsømagle  )   
26. august 2012 
Byvandring i Gundsømagle. Hans Peter Jensen (har boet i byen i 30 år) viser rundt i byen og fortæller 
gamle skrøner. 
28. september 2012 
På Roskilde Kommunes årlige FRIVILLIG-dag slapper Landsbyrådet totalt af og henter inspiration i et 
fantastisk foredrag af Chris McDonald.  
7. oktober 2012 
Årets dragedag på Ørebjerget med perfekt vind og uden regn. Rigtigt mange besøgende og igen 
efterfølgende en god omtale i DAGBLADET. 
25. oktober 2012 
Den længe ventede rapport fra ZBC ”Den Bæredygtige Landsby” offentliggøres ved et totalt fyldt møde 
på biblioteket. I idékataloget er Gundsømagle rollemodel og valgt som eksempel på en god og aktiv 
landsby.  Rapporten lægger vægt på emner som: ildsjæle, et bredt foreningsliv, et aktivt erhvervsliv, og 
en god synlighed. 
2. december 2012 
Afholdelse af ”Den gamle Juletræsfest”. En over 100 år gammel tradition. Medlemmer af Landsbyrådet 
hjælper til med det praktiske. 
5. december 2012 
Besøg af EU-seminargæster. De 25 gæster vises rundt i byen og ser bla. Kirken, Rosentorvet og ender 
på Gulddysse kulturgård, hvor alle aktive værksteder er i sving. EU-gæsterne giver besøget en flot 
evaluering. LOKAL-avisens journalist Kenneth Tanzer er med på hele turen, og giver også besøget en 
rigtig god omtale.    
20. december 2012 
Gundsømagle vælges på et byrådsmøde til at være Roskilde Kommunes første ZebraBy. Vi har 
efterfølgende en række møder med projektleder Tina Vesth fra Roskilde. 
5. marts 2013 
ÅBEN DANS opfører stykket ”Jeg ved hvor din hus den bor” i Forsamlingshuset. Et danseteaterstykke 
for de 10-årige og opefter om det at opbygge mure, og rive dem ned igen. 
12. marts 2013 
Børneteater på Biblioteket. ”KYS FRØEN” – aktiv musikalsk underholdning for de mindste. Totalt 
udsolgt. Landsbyrådet sponserede udgiften til Anne Olorenshaw.   
14. marts 2013  
Roskilde Kommune præsenterer på en workshop Gundsømaglerne for projekt ZebraBy. En masse gode 
ideer kommer på bordet, og skal nu tages op i en række nedsatte arbejdsgrupper. Over 80 personer 
deltog engageret i mødet.   
Øvrige gøremål det seneste år 
Ovenstående er de ting, som man umiddelbart kan se af vores kalender. Men der er også sket mange 
ting bag kulisserne og i vores arbejdsgrupper: 
Sankning (selvskovning) af Gulddysseskoven 
Via vores plads i Naturstyrelsen’s skovrejsningsudvalg, fik vi forhandlet en aftale igennem omkring at få 
lov til at udtynde alle ammetræene i Hundeskoven. Arbejdet er nu godt i gang, og selv om nogle er faldet 
fra undervejs, har det for mange været en god ide’. Frisk luft, arbejde i skoven – og efterfølgende varme i 
brændeovnen. 
Høringssvar til kommunale planer 
Landsbyrådet følger nøje med i Roskildes Kommunes planer for fremtiden. Og vi er altid parate til at 
komme med høringssvar til de planer, der vedkommer os.I 2012 gav vi således fyldige høringssvar til: 
”Blå Grøn Strategi” (Natur og stier mv) og ”Cyklistplanen 2012”. Og vi bliver hørt. Vores svar bliver taget 
alvorligt, og planerne er på flere området blevet tilrettet. Det er således en store glæde, at Roskilde 



Kommune nu har bevilget 1,7 mill. til en stiforbindelse og bro over Værebro Å – med henblik på en 
cykelforbindelse til Stenløse St.  Samtidig er der afsat 110.000 kr. til en foranalyse af trafikforholdene på 
Gulddyssevej. Her ser vi hen til at cykelsti op mod Gulddysse Kulturgård, og gerne videre helt ud til A6. 
Synligheden og information til byens borgere 
Vi holder liv i vores blad ”Gundsømagle Landsby Nyt”. Det udkom 2 gange i 2012 til ALLE husstande i 
Gundsømagle Sogn, endda med udvidet sideantal. Vi har nu fået så mange sponsorer/annoncører at 
bladet er omtrent omkostningsneutralt for foreningen. 
Vores hjemmeside www.gundsoemagle-landsbyraad.dk blev opdateret flere gange end nogensinde før. 
Vi prøver her at fortælle lidt om alt, hvad der sker i byen, og ikke alene Landsbyrådets arrangementer. 
På hjemmesidens KALENDER prøver vi at holde byen ajour med så mange relevante arrangementer 
som muligt i området. 
Vores side på Facebook (FB) ”Gundsømagle Landsbyråd” bliver mere og mere besøgt. Den er nem at 
opdatere, og man kan her på en hurtig måde føre aktuelle debatter og dialog med borgerne.  
I forbindelse med ZebraBy projektet lavede vi en separat FB-gruppe herom. Og senest har vi lavet en 
speciel FB-gruppe for byens unge, ”GM Unge”, hvor de unge kan føre en dialog på deres præmisser. 
Det lykkedes også Landsbyrådet i 2012 at komme på TV nogle gange. Dina og Palle var således i TV 
Lorry i sommers, og ligeledes har Jacob har markeret sig i sagen om cykelstier.  Senest har Palle givet 
interview til KanalRoskilde omkring Landsbyrådet generelt og ZebraBy-projektet, ligesom det blev til et 
direkte interview i P4 morgenradio om gæsterne fra EU-seminaret. 
Øget indsats for de UNGE 
Landsbyrådet har for nylig lavet en analyse på Margretheskolen, hvor vi har fået en række svar og 
indblik i, hvad de unge ønsker omkring byen. Svarene bliver nu analyseret nærmere – med henblik på at 
lave en indsats for de unge i byen. Ønsket om fitness-center og skateboard-bane er bl.a. rejst fra de 
unges side. 
2013 og FREMTIDEN … 
Vi planlægger en række foredrag på vores lille bibliotek. Bl.a. om ”Bilens historie”, ”Danmark under 
enevælden”, ”Cykeltur i Gilbraltar” og ”Danmark som kolonihavemagt”.   
Desuden er en rundvisning på det gamle drengehjem ved Værebro i støbeskeen samt en række andre 
arrangementer.  
Vi følger med i de nedsatte arbejdsgrupper fra ZebraBy-projektet. Bl.a. synes vi tankerne om et fælles 
kulturhus i børnehuset ”smørblomsten”, som nok snart lukker, lyder meget spændende.  Tænk på at vi 
her kunne få et unikt mødested, betjent af frivillige i byen, med mødelokaler, café, genbrugsbutik – og 
meget mere. Et sted hvor alle kunne komme og få hjælp til hinandens gøremål – det falder jo fint i tråd 
med tankerne bag ZebraBy projektet. 
Vi satser på at modernisere vores hjemmeside i 2013. Så den får et mere moderne snit – og kan virke 
som en form for ”AVIS” for byen. 
Vi prøver at få gang i projektet med en folder ”Velkommen til Gundsømagle”. Så byens nye borgere kan 
få info om vores foreninger og byens mange muligheder. 
Vi vil gerne udvikle et tættere samarbejde med de øvrige foreninger i byen. Evt. via et foreningsudvalg. 
Det er utroligt vigtigt at de enkelte foreninger ikke modarbejder hinanden, men samarbejder. 
Vi vil til sommer lave en endnu bedre, endnu større og endnu sjovere BYFEST end nogensinde før. 
Forberedelserne er allerede i fuld gang. Gundsømagleløbet er med igen, ligesom fodboldkampen mod 
vores politikere – og som vanligt slutter vi af med en god aftensmenu i det store telt – samt et MEGA-bal. 
Vi vil gerne have flere frivillige med ind i vores projekter. Man behøver ikke at være med i bestyrelsen, 
for at indgå som frivillig. Man kan indgå som frivillig til enkeltstående projekter, alt efter sin interesse. 
F.eks. til BYFESTEN, planlægning af cykelture, byvandringer, dragedage med videre. 
Vi vil arbejde for at bibeholde så mange lokale butikker i byen som muligt. Vores Dagli’Brugs er en god 
arbejdsplads for mange af byens unge, og vi mener ikke at den f.eks. skal omdannes til en FAKTA – for 
at give lidt billigere priser – og et mindre vareudvalg.  Vi så gerne at Rosentorvet blev udnyttet bedre, og 
at lokalerne i kælderen kunne bruges fornuftigt – til gavn for borgene i byen. 



Til slut en KÆMPE-tak til alle vores medlemmer, til alle de hårdt arbejdende bestyrelsesmedlemmer, til 
alle foreningens trofaste sponsorer og annoncører, til alle de frivillige og til vores lydhøre politikere. Det 
har været en fornøjelse at arbejde for byens interesser, når man får en rigtig god opbakning fra så 
mange sider. Vi er nu oppe på 300 medlemmer. 
Palle Gram 
Formand for Gundsømagle Landsbyråd 
b. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

5. Regnskabsaflæggelse 2012 
a. Vedhæftet sidst i dokumentet 
b. Bemærkninger til regnskabet: 

i. Indkomne 2013 indbetalinger blev der drøftet. Da 2013 indbetalinger skal hensættes til 
2013, er disse indbetalinger i 2012 blev indsat i banken under balancens aktiver og lavet 
som en forudbetaling i balancens passiver. I 2013 regnskabet vil disse således trækkes ud 
af balancens passiver og indsættes som indtjening i 2013. Bestyrelsen er klar over, at 
denne procedure ikke følges af mange foreninger, men følger til gengæld virksomheders 
regnskabs-principper.  

ii. Foreningen påtænker at flytte bank i 2013. Arbejdernes Landsbank og Nordea er ved at 
blive undersøgt. 

iii. Sankning af skov-projektet. 3 af de tilmeldte har meldt sig ud af projektet af forskellige 
årsager og de vil få deres indskud tilbage. Der fremkom et spørgsmål omkring 
tilbagebetalingen af indmeldelsen, det var en beslutning fra formandens side. Én af 
årsagerne blandt udmeldelsen har blandt andet været nogle sikkerhedskrav. Oplevelsen fra 
2 parter blev diskuteret og afsluttet. Palle Gram forsikrede forsamlingen om, at der ikke 
fremkom tab på projektet de 3 udmeldelser til trods. 

6. Behandling af indkomne forslag 
a. Bestyrelsen foreslår 5 ændringer i vedtægterne: 

i. Prgf 3, (Medlemskreds) stk 2 – ændres til: ”Medlemmer skal have bopæl (leje som eje) eller 
virksomhed i Gundsømagle Sogn for at være stemmeberettiget ved generalforsamlinger. 
Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent” IKKE VEDTAGET  

ii. Prgf 4, (Generalforsamlingen) stk. 2 a) ændres til: ”Ordinær generalforsamling afholdes én 
gang årligt i marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller e-mail til 
medlemmerne. Desuden annonceres indkaldelsen via opslag på foreningens stander ved 
Dagli’Brugsen i Gundsømagle. VEDTAGET 

iii. Prgf 4, (Generalforsamlingen) stk 4 – Dagsorden skal mindst indeholde: Tilføjes punktet: 
EVENTUELT – og sidste pind ændres til: ”Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant” 
VEDTAGET 

iv. Prgf 4. (Generalforsamlingen) stk 5 a) æn dres til: ” Bestyrelsen består af 7-15 medlemmer” 
VEDTAGET 

v. Prgf 5. (Generalforsamlingen) stk 5 c) ændres til ” Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og en 
revisorsuppleant finder sted hvert år. VEDTAGET 

b. Forslag fra medlemmerne 
i. Ingen indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års budget. 
a. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret på kr. 120,- pr. person i 2013. VEDTAGET. 
b. Budgettet gennemgået af Karin Linde Pedersen. GODKENDT 

i. Budgettet vedhæftet sidst i dokumentet. 
ii. Jarl Matthiessen – formand for Byfestudvalget – gennemgik kort det foreløbige 

byfestbudget. 
iii. Spørgsmålet omkring de hensatte kontingentindbetalinger for 2013 blev fremlagt endnu en 

gang og besvaret. 



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

i. Palle Gram - ønsker gerne genvalg GENVALGT  
ii. Jarl Matthiesen – ønsker gerne genvalg GENVALGT 
iii. Anne Marie Rydder – ønsker gerne genvalg GENVALGT 
iv. Lene Barfod – ønsker gerne genvalg GENVALGT 
v. Georg Holm Petersen – ønsker gerne genvalg GENVALGT 

vi. Jimmi Rasmussen – ønsker ikke genvalg ACCEPTERET 
vii. Christian Lyng – ønsker ikke genvalg ACCEPTERET 
viii. Dina Fagerhøj (suppleant) NYVALGT TIL BESTYRELSE 
ix. Martin With (suppleant) GENVALGT 
x. Kirsten Lund Jacobsen NYVALGT TIL BESTYRELSE 
xi. Henrik Larsen NYVALGT TIL BESTYRELSE 
xii.  Rita Søndergaard NYVALGT TIL BESTYRELSE 
xiii.  Jimmi Rasmussen NYVALGT SOM SUPPLEANT 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
i. Erik Wendel GENVALGT 
ii. Edi Fenger GENVALGT 

10. Eventuelt 
a. Det kom frem, at der var mulighed for at benytte sig af SCRs udendørsfaciliteter.  

 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
Generalforsamlingen gik ud i grupper for udvalgsdiskussion. Disse vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde. 
 
Det konstituerende bestyrelsesmøde bliver afholdt den 3. april 2013. 
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