
Landsbymøde – Roskilde Nord 
Mødereferat af fællesmøde tirsdag d. 14. april, 19:30 
Afholdt på Gundsømagle Gl. Skole 
 
Tilstede: Christian, Georg, Palle,Kurt,Peter,Inger,Jens 
Fravær: Carsten, Helle, Suki, Bent  
 
Kort referat 
 
1) Christian blev valgt som ordstyrer 
 
2) Palle meldte sig som referent.  
 

3) Dagsorden blev godkendt. 
 
4) Sidste referat fra møde 20-01-2010 blev godkendt. 
 
Da flere ikke kendte hinanden blev man enige om en lille præsentation: 
 
Christian Lyng (Gundsømagle Landsbyråd), specielt interesseret i Trafik og Sikkerhed, men 
også f.eks. i byplanlægning. 
 
Palle Gram (Gundsømagle Landsbyråd, kasserer), ansat i KMD, altid været interesseret i 
lokalpolitik, specielle interesser: Trafik, planlægning, Gulddysseskoven og meget andet. 
 
Georg Holm Petersen (Gundsømagle Landsbyråd), aktiv cyklist, interesser – Trafik, stier og 
natur. 
 
Kurt Olsen (Gundsømagle Landsbyråd), hovedinteresse: forbedring af BUS-forbindelser i 
Roskilde Nord. Havde en stor artikel i LOKAL-Avisen for nylig om emnet. 
 
Peter Hansen (Gundsølille Landsbylaug), Landsbylauget har eksisteret i rigtigt mange år, dog 
med svingende aktivitet. 
 
Inger (Gundsølille Landsbylaug), har tidligere mest være involveret i sociale arrangementer, 
men er nu også optaget af trafik- og sikkerhed. 
 
Jens Pedersen (Ågerup) – Grundejerforeningen Ågerup By som omfatter 300 husstande, 
Trafik-interesseret. 
 
5) Gennemgang af emner fra sidst: 
 
Brug af Internettet og evt. FaceBook: 
Status: 
Gundsømagle Landsbyråd: www.gundsømagle-landsbyraad.dk 
Herringløse:   www.hh-portalen.dk 
Ågerup:   www.aagerup-by.dk 
 
FACEBOOK-grupper: 

Vi diskuterede om man mere aktivt kunne anvende FaceBook til at udbrede kendskabet til 
vores foreninger og sager. 
Der findes allerede sider(grupper) på FaceBook, f.eks. om f.eks. Herringløse og Gundsømagle: 
”Herringløse” – 106 medlemmer – Løst og fast om folk, der igennem tiden har boet i 
Herringløse. 
”Gundsømagle bor vi – 2010” – 138 medlemmer – Løst og fast om Gundsømagle – oprettet af 
folk med tilknytning til spejderbevægelsen. 
 
I Gundsømagle Landsbyråd er vi en del, der er på FaceBook, og vi har bl.a. brugt det på den 
måde, at vi har annonceret arrangementer via ”Begivenheder” og via de grupper, der 
omhandler Gundsømagle.  



 
Vi blev dog her i gruppen enige om, at vi p.t. ikke satser stort på at anvende FaceBook, men 
følger udviklingen – og tager emnet op senere. 
 
Brug af Internet i øvrigt: 
Det blev aftalt at Christian opretter en Google-gruppe til at opbevare fælles dokumenter for 
gruppen, herunder mødereferater. 
 
 
PaceCar -ordning 

Et mærkat til biler, der gør opmærksom på at man er en ansvarlig og hensynsfuld bilist. 
Christian vil undersøge om ordningen findes i DK. 
Palle nævnte at han tidligere har været med i en kampagne med ”Trafikbånd”, der havde 
lignende formål. Den findes dog ikke mere. 
 
Hjertestarter 

Palle har ansøgt om hjertestarter til placering i Rosencenteret i Gundsømagle. Svar fra TRYG-
fonden er ikke modtaget endnu. Palle følger op! 
 
6) Fælles arrangementer 
 
Cykelture. 

Det kunne være ture ad stier, som vi har foreslået ifm. Kommuneplanen. Vi kunne så invitere 
lokale politikere med. 
Vi snakkede lidt om muligheder – og længden af sådanne ture – også i relation til børns 
deltagelse. 
Konklusionen blev at Georg laver et forslag til en sen-sommertur – og er primus motor 
omkring dette tiltag. Det satses på en tur i September. 
 
Borgermøder. 

Vi drøftede eventuelle aktuelle emner. Der var enighed om at det var en god idé med 
borgermøder, f.eks. som BUS-mødet i Herringløse. 
P.t. har vi dog ikke nogen pressende aktuel sag – så vi afventer nærmere. 
 
7) BUS-driften i Roskilde Nord 
 
Kurt oplæste sit forslag til brev omkring BUS-driften i Roskilde Nord. 
Brevet kommer med konkrete forslag til ændringer af ruterne 217, 358 og 600S. 
Det blev aftalt at Christian mailer brevet ud til hele gruppen. 
Forslag/kommentarer til brevet er herefter velkomne. 
 
8) Sti-systemer mellem landsbyerne. 
 
Der er rigtigt mange muligheder for at udbygge sti-systemerne. 
Det blev aftalt at Palle ifm. kontakt til Park & Vej, Lene Krull, beder om et kortmateriale, der 
kan bruges i forbindelse med det videre arbejde. 
Palle skal i forvejen kontakte Lene Krull ifm. evaluering af vejbump i Gundsømagle. 
 
9) Trafik 
 
Inger så gerne at der kom flere fartmålinger i området, der køres stadig alt for stærkt på de 
ofte smalle veje. 
 
Skolestart. Større skilte og markeringer ønskes. Christian undersøger. 
 
NÆSTE MØDE 
 
Onsdag d. 2. juni 2010 19:30  -  I Gundsømagle Gl. Skole (AOF). 
 


