
 

Referat af kulturudvalgsmødet, den 23. marts 2010 
 

Til stede: Morten - Werner – Palle – Dina – AnneMarie 
 

1. Ordstyrer - alle 
2. Dina blev valgt som referent. 
3. Byfesten 

a. Status er, at vi skal til at have nogle boder i gang og selve optoget om lørdagen skal også 
være på plads snarest, så alle gode ideer er velkomne. Send alt til Werner, hvis der er nogen, 
som har en god idé!  

b. Fantastisk oplevelse. Helt utroligt at sådan et veteranbilsmuseum af den kaliber gemmer sig i 
vores i forvejen dejlige landsby. Ebbe Carmel er en engageret mand med en stor passion for 
Nimbus motorcykler og ældre modeller af biler. Noget vi bestemt – med Ebbe Carmel accept 
– sagtens kunne gentage. 

4. Æresborger 
a. Vi blev enige om at opstille Poul Hagen som Gundsømagles Æresborger. En anden kandidat, 

der bestemt opfyldte alle kriterier på nær én blev også anbefalet – Anna – lederen af 
Gundsømagle Børnehave. Desværre bor hun ikke i Gundsømagle, så derfor kan hun ikke 
opstilles, selvom alle var enige om, at hun bestemt ville have været absolut egnet. 

5. Byfesten 
a. Vi skal lave en færdig liste over boder 

i. Pølsemand, popkorn, madtelte, Ølbod, Isbod, krydderier m.m. En annonce skal i 
avisen samt kræmmerboder. ALLE 

ii. Palle undersøge tissefaciliteter. Palle 
iii. Vil skolen eventuelt lave et lille arrangement og holde åbent hus? Dina 
iv. Dina har undersøgt hoppeborgspriser. Det skal være gratis for børnene. Dina 

b. Werner har kontaktet G77, Ebbe Carmel, brandvæsnet, Holmevang, Line Danserne, Prins 
Jørgen Garde (kr. 5.000,00) Werner 

c. Dina har kontakt Jørgen Carmel samt lokalavisen. Werner 
d. Dina skal kontakte Kaj (AnneMaries mand) samt færdiggøre rulleskøjteløbet. Kan elevrådet 

stå for rulleskøjteløbet? Dina 
e. Marianne Kjærulff, har hun mulighed for at arrangere noget med dyr og ponyridning? Dina 

kontakter hende. Dina 
 
Planen er som følgende: 
Fredag  18:00-20:00  Orkester ved forsamlingshuset 
  20:00-21:30 GAS – revy 
  21:30- Fest 
 
Lørdag  10:00-16:00 Boder, optræden, veteranbiler, brandvæsenet, JGI, spejdere, 
   Institutioner, pony/hesteridning, legeland m.m. 
  10:00-15:00 Vejfodbold 
  11:00-15:00 Loppe/kræmmermarked i Rosentorvscenteret. 
  18:00-22:00 Hygge i teltene, mad, musik og fest ved den gamle skole. 
   Halfdanskerne underholder. 
   
Søndag  11:00-15:00 Rulleskøjteløb og loppe/kræmmermarked. Legeland. 
 
 



 
 
 
Dagsorden til næste møde tirsdag, den 23. marts kl. 20:00 i AOFs lokaler 
 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af referat 
3. Byfesten 

a. Info fra Werner Beim – status. 
b. Hjemmeværnet – AnneMarie (Kaj) 
c. GAS revy opdatering/WB 
d. Hoppepude/boder/alle 
e. Rulleskøjteløb/DF 
f. Band lørdag aften/Roskilde kommune (scene)/alle 
g. Brandvæsen/MJ 
h. Ridning - MK 
i. Frivillige – en liste/DF. 
j. Økonomi/budget. WB 

4. Æresborger 
5. Opfølgning andre tiltag – ekstern information. 
6. Eventuelt 

 
 
 
 


