
 

 
Referat af kulturudvalgsmødet, den 18. august 2010 

 
Til stede: Karin - Werner – Dina – AnneMarie 

 
1. Ordstyrer - Karin 
2. Dina blev valgt som referent. 
3. Struktur, forslag og frivillige. 

a. Karin fremlagde forslag til arbejdsgrundlag for kulturudvalget. Den blev enstemmigt vedtaget. 
Forslag til arbejdsgrundlag for landsbyrådets kulturgruppe. Landsbyrådets 
kulturgruppe, vil arbejde for at Gundsømagle forbliver en levende landsby, 
hvor borgerne har kendskab til hinanden og hvor lysten til at deltage aktivt i 
byens liv fremmes. Vi vil satse på hele tiden at virke i samklang med 
landsbyrådets medlemmer, byens borgere og foreninger, i det omfang de 
ønsker at medvirke med ideer og forslag til fælles aktiviteter i byen. 
Kulturgruppen har stået for flere velbesøgte arrangementer gennem det 
første leveår. Flere af arrangementerne har vi planer om at videreføre som 
tilbagevendende begivenheder/traditioner. 

4. Byfesten 
a. Dina fremlagde et forslag til byfesten til næste år. Vedhæftet. 

5. ÅBEN DANS – når Palle kommer hjem har vi alle oplysninger og tidspunkter til vores rådighed. Det er 
mandag, den 24/9. Eventuel frivillig søges til denne dag. Dagli’Brugsen spørges om gratis saftevand 
og kiks. 

6. SKOVTUR – d. 6/9 – fra kl. 18-20. der vil være øl/vand til salg og gratis sandwiches. Frivillige skal 
søges til denne dag. 

7. IDRÆTSDAG – d. 5/9 – landsbyrådet står for rulleskøjteløb og i skrivende stund har politiet ringet og 
sagt, at hjemmeværnet igen svigter os – der er altså for travlt med Roskilde og diverse til at de har ret 
meget tid til Gundsømagle. AnneMarie og Dina står for arrangementet. De koordinerer. Der kommer til 
at mangle 4 frivillige til dette arrangement. 

a. Palles diplom udkast skal sendes til Dina. 
b. Gaver – 2 medium gaver skal der findes sponsor til. 

8. Dragedagen forventes afholdt i oktober – men vi skal aftale en dato først. 
9. Sankt Hans – umiddelbart er vi positive for at afholde/lægge kræfter i Sankt Hans og gøre det mere til 

en samlet by begivenhed. Vi vil arbejde nærmere med det. 
10. Juleloppemarked – AnneMarie spørger Rosentorvet omkring planer med juleloppemarkedet 

oprindeligt sat til 28/12. Vi vil måske gerne sælge æbleskiver – og købe en bod – men IKKE stå for 
arrangementet. 

11. Den Gamle Juletræsfest – skal vi være med til det den 5/12? Jo flere jo bedre. Tages op d. 26//8. 
12. Nyhedsbrev – vi vil gerne have lavet et nyhedsbrev samt en frivillig mail – den anmodning sendes 

videre til PR/kommunikationsudvalget. 
 
 
Næste møde aftales d. 26/8 på bestyrelsesmødet. Karin står for det.  


