
Bestyrelsesmøde mandag d. 18. sept. kl. 18:30 på vores kontor  
 

Deltagere: Palle, Asger, Stine, Kirsten, Werner, Else, Erik, Mariann 

Fravær: Karin (orlov), Birthe, Georg, Steen, Pernille, Flemming 

 
Dagsorden:  
Emne:. 

 
Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer  

     Erik 
 

2) Valg af referent 

     Mariann 
 

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 

     Manglende aktion vedr.: 

     Projekt cykelpumpe 

     Spørgsmål om, hvorvidt byrådsmedlem kan været medlem af  

     Landsbyrådets bestyrelse er ikke besvaret. 

 

4) Orientering fra formanden  

Ansøgninger til Kulturpuljen ER indsendt: 

  BYFEST 2018 (25.000 tilskud + 15.000 i underskudsgaranti) 

  JAZZ-koncerter 2018: (25.000 i tilskud og ingen underskudsgaranti) 

 

LANDSBYPRISEN 2017 - sidste frist er 18. september 2017  

  

Kort orientering om G77-jubilæumsdagen  

 

Flot premiere på "Madfællesskab i Gundsømagle" med 91 deltagere! 

 

Gundsømagle Revy 2018 - Dato er foreslås til fredag d. 1. juni efter dialog 

med GAS, Eva Hejlsø 

 

Vedligeholdelse og orden på vores kontor samt INFO-standeren  

 

Kan vi rykke næste møde 1 dag frem? Til 26. oktober kl. 18:30. (Pga. 

sammenfald med Hanebjælken og Kansas City Stompers)  

 

Frivillig Fredag d. 29. september!! 

 

Besøg af Anders (Herringløse) og Jens (Ågerup) til oktobermødet!! 

 

Referat: 

Landsbyprisen til scaterbanen er søgt. 

G77 jubilæumsarrangement gik fint, dog desværre måtte festen om aftenen 

aflyses. Høstfesten er desværre også aflyst. 

Madfællesskab- Fællesspisning i Gundsømagle kom fint fra start. Bestyrelsen 

enedes om, at   

Madfællesskabet må bruge vores lokaler i kælderen til en fryser. Kravet er, at 

det er en tilpas energirigtig fryser. 

Madfællesskabets opgaver prioriteres af Karin, der er tovholder i projektet. 

Gundsømagle-Revy er planlagt til 1.juni 2018. GLR-Bestyrelsen havde en 

diskussion vedr.frivillig-ressourcer. Datoen er nemlig meget tæt på en evt. 

dato for byfest 2018. Eva skal have diverse oplæg til indhold i revyen inden jul 

2017. Derudover skal der udarbejdes et budget. Kan diletantforeningen 

komme med indspark til revyen ? Spørg Linette. Bestyrelsesmedlemmer 

opfordres til at komme med in-put og tanker hertil. 

Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 



Palle udarbejder et budget hertil. 

Orden på kontoret: opfordring til alle: 

Ryd op og husk at slukke for kaffemaskinen. 

Else vil gerne rydde op på info standeren udenfor Brugsen. Vi takker JA ! 

Vasketøj, hvem tager evt. vasketøj ? 

Erik taler med vores rengøringsassistent om, hvad der gøres og hvornår på 

kontoret. 

Næste bestyrelsesmøde flyttes til 26. Okt 2017, grundet jazz i Hanebjælken d. 

25. okt. 2017 

Frivilligfredag falder altid sidste fredag i september. Roskilde Kommune er 

arrangør og på deres hjemmeside kan man læse mere om arrangementet. 

Tema hedder i år ”vis værdien”. Tilmeldingsfristen er overskredet 

AAOL kommer på besøg ved møde i oktober. D. 26. Okt. 2017.  

Stine laver en one-page seddel lignende AAOL. Skal omfatte aktiviteter i 

landsbyrådet i et kort format og udsendes til medlemmer via e-mail. 

Torsdagsvagtens administration går via Kirsten. 

Arrangement i Roskilde vedr. indbrudssikring er omtalt på fb. Derfor foretager  

vi ikke yderligere i Landsbyrådregi. 

 

Hvis man er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøde, bedes man melde fra, 

tak. 

 

5) Økonomi og medlemmer   v/Erik  

Status på økonomi og medlemmer.         

Der er udsendt rykkere for betaling af kontingent 2017 

Pt. har 388 betalt for 2017!  

Der er udstedt nye medlemskort til nye medlemmer sidst i august 

 

Referat: 

Der er penge på kontoen.  

Vi håber på tilskud til byfest og også penge til scaterbanen fra Landsbyprisen. 

393 har betalt kontingent. 

 

 

6) Undergrupperne's kommissorier 

Følgende grupper har et kommissorium for 2017 klart: 

 Trafikgruppen 

 PR-gruppen 

 Jazz-gruppen 

 Natur- og stier   

Kan disse betragtes som godkendt? 

 

        Referat: 

        De 4 ovenfor nævnte kommisorier kan godkendes.  

        De skal lægges på hjemmesiden samt findes i hard copy på kontoret. PR-       

        Gruppen tager sig af denne opgave. 

        Derpå fulgte en diskussion om hjemmesidens manglende ajour føring. 

        Asger vil gerne deltage i arbejde med at checke/ ordne hjemmesiden. 

        Budget laves af Stine vedr. Revidering af hjemmesiden. Tidshorisont: inden jul 

 

        Indtil da: vi bør slette hvad der ikke er i orden. Stine og Asger kan evt. 

        samarbejde om dette. 

         

        

Følgende mangler pt.: 

 Kultur/event/bibliotek 

 Unge-gruppen 

 BYFEST-gruppen 

  

 



Referat: 

De 3 ovenfor nævnte grupper mangler at udarbejde kommisorium. 

 

7)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 

 

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 

Der var møde i gruppen d. 22. august - Referat er udsendt til alle og BØR 

læses af alle. 

Næste møde er 19. september. 

 

BYFEST   v/Palle   

Der blev afholdt evalueringsmøde mandag d. 28. august!  Generel tilfredshed 

med festen - der gav et minimalt overskud på 800 kr. 

Der er møde igen d. 25. september, hvor forslag til formen for næste års fest 

skal diskuteres.  

Der foreligger allerede eet udkast/forslag fra Palle   

 

Jazz-udvalg    v/Palle 

Sensommerjazz'en blev afholdt 26. august i flot vejr og med MANGE 

besøgende.  

Der afholdes evalueringsmøde 4/10 17:30 med vores samarbejdspartner 

(Gulddyssegården) med regnskab for årets 2 koncerter. 

 

Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Werner    

Cykelturen søndag d. 10. september.  

Dragedagen søndag d. 1. oktober. 

Skal Gundsømagle Revyen ind under denne gruppe!  

Indtil videre har Werner påtaget sig rollen som tovholder 

 

Natur- og stier  

Else og Werner donerer et bord/bænkesæt til opstilling på passende område 

Der er møde i Skovrejsningsudvalget for Gulddysseskoven d. 04-10 kl. 14:30 

 

UNGE-gruppe     v/Birthe 

Status på de unge drenges SKATER-bane ansøgning 

 

PR-gruppe     v/Palle 

Deadline for næste blad (annoncer og artikler) er: 15. oktober 

Bladet udsendes først i november - INDEN kommune-valget  

Flere artikler er allerede skrevet. 

Stine er sat ind i opdatering af Byens Kalender på hjemmesiden  

 

Referat: 

Trafik: Trafikgruppen holder møde d. 19. Sept 2017. Se Referat af dette 

møde. 

  

Byfest: 

Evaluering er foretaget. Der er et minimalt overskud. Til næste år skal 

konceptet være anderledes. Kom derfor med gode forslag til indhold, 

aktiviteter osv.  

Palle er ikke tovholder til byfest næste år. 

 

Jazz: 

Dejlig jazz i Gulddyssegården. 

Stole lejes ikke ud. Det er besluttet. Men det tages op med Gulddyssegården, 

om det skal ændres. 

 

Event/kultur/bibliotek: 

 



Forslag: Hvad med traditionelle årligt tilbage vendende arrangement ? Feks 

kirken og møde med præsten, Gundsømagle veteranbiler, byvandring 

En kombination af årlig tradition og nye aktiviteter er et godt forslag.  

 

Derpå fulgte en diskussion om, at der er for mange aktiviteter/tilbud til byens 

borgere. Dette set i lyset af dels flere aflysninger og dels flere nye tiltag. 

Der mangler ressourcer i gruppen. Asger vil gerne deltage i gruppen. Spørg 

evt. også på fb, om der borgere i byen, der kunne tænke sig at deltage. 

Else er med som suppleant i gruppen. 

 

Bibliotek, dragedag og juletræ er planlagt. Dertil kommer Familiebanko ved 

Gitte og Mette. 

 

Gruppens aktion: Werner nedfælder sine tanker om indhold og form. Werner, 

Asger og Else holder møde og skriver også kommisorium 

Natur og stier: 

 

Bænkesæt på Ørebjerg til dragedag vil være dejligt. Else og Werner kan byde 

in med et bænkesæt. 

 

Unge: 

Vi håber bestemt på, at projekt scaterbanen er på plads. 

 

PR: 

Der er deadline for annoncer til bladet. 

Annoncører skal skaffes, også politiske annoncer er velkomne, da alle byrådets 

partier er spurgt. Der satses på, at bladet udkommer 1. November.  

Stine er blevet trænet i vedligeholdelse af byens kalender oa. 

 

8) Eventuelt– og hørt i byen! 

 

       Mette Martin spørgsmål ude på fb vedr. hvad der kunne ønskes af  

       forretning i centeret. Har du forslag, så kom med dem !  

 

 

Næste møde er (sandsynligvis) torsdag d. 26. oktober 18:30 på kontoret 

       Afbud fra Kirsten og Mariann 

       Husk, mødet ER flyttet til torsdag 26. oktober 2017 kl. 18:30 

 

 

 

 


