
Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. okt. kl. 18:30 på vores kontor  
 
Deltagere: Palle, Birthe, Werner, Asger, Georg, Stine + Jens fra Ågerup 

landsbyråd og Anders fra Herringløse landsbyråd  
Fravær: Karin (orlov), Kirsten, Mariann, Flemming, Pernille, Erik, Steen og Lene  

 
Referat:  
Emne: 
 

Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer – Birthe blev valgt  
 

 

2) Valg af referent – Stine blev valgt 
 

 

3) Opfølgning på referat fra sidste møde – Ingen kommentarer og det blev 
godkendt 
 

 

4) Gæster fra vores nabo-landsbyråd: 
          Anders Gøricke fra Herringløse Landsbyråd (ca. 20 år har dette 
landsbyråd eksisteret) 

- De er kommet med et forslag til kommune om at der er en kontaktperson i 
kommunen direkte til landsbyrådene i kommunen, så der skabes en god 
dialog mellem kommunen og landsbyrådene. 
- De har haft et borgermøde der endte skidt på grund af der var en gruppe 
lodsejere der gik mod dem i forhold til at få lavet stier i området omkring 
Herringløse, dog er der kommet gang i det efterfølgende, da nogle lodsejere 
alligevel synes det var en god idé. 
- De har haft en god generalforsamling med ca. 60 deltagere 
- De afholder vælgermøde i Herringløse og opfordrer Gundsømagle til at gøre 
det samme. 
- De har søgt om et fremtidsværksted hos kommunen. De har haft et før og 
det var en stor succes. 
- Østrupkrydset bliver om lavet til foråret.  

Jens Pedersen fra Ågerup og omegns Landsbyråd 
 - De har sat en annonce op i deres idrætsblad om hvad landsbyrådet har sat 
i gang i løbet af deres første leveår.  
- De har lige haft et vælgermøde, dog var der ikke mødt så mange borgere 
op. Men 8 politikere var til stede. 
- De kunne godt ønske sig en mere detaljeret og konkret cykelplan for hele 
området. Man kunne overveje at gå sammen om at presse kommunen lidt 
- De var med omkring Østrupkrydset – man havde bare glemt at inkludere 
østrupboerne – læring til en anden gang. Dog er der fundet en løsning 
beboerne er glade for. 
- De kører hemmelig film i samarbejde med biblioteket  
- De har fællesspisning – som er meget populært 
- De arbejder på bedre busforbindelser 
- Er i gang med projekt om forskønnelse af bytorvet 
- De har en fiskebil der kommer forbi 
- De har startet en fælles nyttehave, da kirken havde noget jord til overs – 
der læres af erfaring fra i år med nye tiltag næste år. 
- De har haft lidt diskussion omkring et blad.  

 

5) Orientering fra formanden  
Ansøgninger til Kulturpuljen ER indsendt omkring BYFEST og JAZZ-koncerter: 
  Svar fås i november – Palle holder øje 
 
LANDSBYPRISEN 2017 - svar fås 31. oktober 2017 – Som jo er snart, så det 
bliver spændende 

 



  
"Madfællesskab i Gundsømagle" kører flot! 
Fryser til kælderen - Opbevaring af penge... 
- Det kører rigtig fint, dog er der lidt problemer omkring leje af 
forsamlingshuset efter de første 5 gange, da det så er til normal husleje på 
3000 kr.  - hvilket gør det svært at skulle lave billig fællesmad.  
    
Gundsømagle Revy 2018 - Dato er foreslået til fredag d. 1. juni efter dialog 
med GAS, Eva Hejlsø � Palle har haft dialogen med dem og det bliver denne 
dato, da det er den dato GAS kan.  
- Tænk gerne over sjove indslag og skriv dem ned, vi har aftalt at sende en 
liste over mulige indslag til GAS i december.! 
 
Vedligeholdelse og orden på vores kontor samt INFO-standeren  
- Flemming/vicevært, som desværre ikke var der i dag.   
 
Frivillig Fredag d. 29. september!!  Var der nogen der deltog?  
- Georg var der og det havde været rigtig fint som det plejer, dog ikke så 
mange fra Gundsømagle. 
 
BORGERMØDET om Indbrudssikring - i Roskilde d. 12. oktober 
   Bør det følges op her i byen? Grundejerforeningernes opgave? 
- Da Gundsømagle er den by i Roskilde kommune der er flest indbrud i ville 
det måske være godt med en opfølgning i byen – evt i samarbejde med 
grundejerforeningerne.  
 
AOF mangler skoleleder!!  
- Vi hjælper med artikel i bladet og på Facebook 
 
Julemarked i Bycenteret 25. november 
   Hvordan bidrager vi til arrangementet fra vores kontor? 
- Vi koordinerer lige med de andre så vi ikke laver det samme (gløgg, 
æbleskiver, aktiviteter for børn osv.) Send gerne idéer til Birthe.  
- Meld gerne tilbage, hvis I kan hjælpe til denne dag fra 10-14. 
 
Møde med Folmerhus og Brugsen 
- Der var møde den 26-10-17 om eftermiddagen 
- rep. fra Folmerhus kunne ikke komme 
- der blev snakket om at opsætte et centerudvalg/centerforening (til at starte 
med en kontaktliste så man nemt kan kontakte ved arrangementer) 
- Der kommer faste borde og stole i centeret 
- Der er snak om vagt/overvågning, efter gammelt vagtselskab er gået 
konkurs 
 
Julefrokostudvalg 
- Stine og Birthe meldte sig og håber Kirsten og Karin måske vil hjælpe 
- Spørge bestyrelsen om vi kan rykke denne fra den 7.dec til den 6. dec? 
 
Generalforsamling 
- Dato bliver den 14. marts i Forsamlingshuset 
 
Juletræsfest – den 3. december 
- Billetterne bliver snart frigivet 
- Er der nogle der kan hjælpe til denne dag? 
 
Hanebjælken 
- Der var koncert med Kansas City Stompers 
- Fik idéen til at man måske skulle få TV-Lorry til at komme og lave indslag 



ved nogle af alle de fine arrangementer vi laver i Gundsømagle 
 

6) Økonomi og medlemmer v/Erik  
Status på økonomi og medlemmer.         
Pt. har 409 betalt for 2017! Mangler stadig 50 
- Ellers er alt ok 
 

 

7) Undergruppernes kommissorier 
Følgende grupper har et kommissorium for 2017 klart: 
Trafikgruppen, PR-gruppen, Jazz-gruppen og Natur- og stier er GODKENDT 

        
Unge-gruppen har udarbejdet kommissorium (præsenteres på mødet) og 
kunstudvalget har også. 
Kultur/event/bibliotek og BYFEST mangler at udarbejde et "skriv" 
- Da vi ikke var beslutningsdygtige kan det først blive godkendt næste gang.  
 

 

8) Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 
 
Trafik- og trafiksikkerhed v/Kirsten (Stine) 
- Stine fortalte kort omkring status på Trafikemner vi har oppe. 
- Georg har haft fat i kommunen ang. skilte ved gulddyssevej der var blevet 
kørt ned.  
- Georg har fundet en artikel omkring busskure i Roskilde og at de har nogle til 
overs. Dem vil han gerne have bliver sat op i Gundsømagle. 
- Palle gjorde opmærksom på en mailhenvendelse omkring chikanerne udenfor 
Bycenteret, som vi skal være obs. på når der skal være evaluering af dette. 
 
BYFEST v/Palle   
Der er afholdt en række møder omkring ideer til BYFEST 2018. Der er enighed 
om at rykke festen frem til 9. juni 2018.  Desuden har der været en række 
drøftelser omkring hvordan man undgå de store faste omkostninger, ved evt. 
at inddrage Forsamlingshuset i festen. Palle har skrevet en lille artikel til 
Gundsømagle-bladet om udfordringerne.  
- Næste år vil der være større fokus på foreningerne 
- Lokationen for festlighederne om dagen er ikke fastlagt endnu 
 
Jazz-udvalg v/Palle 
Der blev afholdt evalueringsmøde 4/10 17:30 med vores samarbejdspartner 
(Gulddyssegården) med regnskab for årets 2 koncerter. De gav et samlet 
overskud, som nu er delt. Overskuddet kan bruges på etablering af parasol-
huller på gårdspladsen samt på indkøb af nyt materiel (Flere stole og borde). 
Pinsejazzen 2018 forventes at blive et gensyn med Paul Harrison m/band. 
- der kom et fint lille overskud, der vil blive brugt på indkøb af nye stole, 
borde og parasoller.  
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek v/Werner   
Hvordan gik Dragedagen?  
- Fin dag men dog ikke meget vind! 
Skal Gundsømagle Revyen ind under denne gruppe!  
- Den bliver lagt ind under kultur 
- Kulturgruppen har haft møde og er i gang med nogle arrangementer 
- Man har taget fat i kirken omkring en rundtur og historisk fortælling 
- man har prøvet at få fat i ”bilmuseet” dog uden held. 
- Gåtur i skoven (evt. efter svampe, urter osv.) 
- Der vil bliver udarbejdet et kommissorium snart 
- Werner indkalder kulturgruppen til et møde snart igen. 
- Cykelturen: Georg følte ikke der var nok deltagere i år, måske man skulle 
overveje tilmelding næste gang og starte Pr lidt før.  

 



 
  
Natur- og stier  
Et ekstra bord/bænkesæt er nu opstillet på "Ørebjerget". 
Der var møde Skovrejsningsudvalget for Gulddysseskoven d. 04-10. Steen 
deltog. Referat er udsendt til alle - og lagt på Facebook. 
- Der bliver plantet søjleeg ved boldbanen.  
 
UNGE-gruppe v/Birthe 
Status på de unge drenges SKATER-bane ansøgning 
- Håber på projektet går igennem i kommunen. Ellers kunne Skaterne komme 
under G77, og man kan søge igennem det (evt. Johannes Fog fonden) 
Ungdomsskolen vil også gerne tilbyder at lave hold og stille med instruktør 
(kræver dog ramperne bliver til noget) 
 
PR-gruppe v/Palle 
Palle er i gang med at rydde op på hjemmesiden. Meget ER slettet. 
Vores nye GUNDSØMAGLE-blad: Går i trykken 31. oktober ... er på 32 sider 
denne gang.  
Bladet udsendes omkring 10. november. (Annoncer for 26.000 kr.) 
- der skal bruges nogle uddelere: Stine har meldt sig til området omkring det 
nye område.  
Ny udgave af BYENS KALENDER er opsat og udgivet 14. oktober. 
- Stine har prøvet at lave en test version af ny hjemmeside – Videre forløb 
tages op i PR gruppen.   
 
Facebook: Palle har igen set sig nødsaget til at fjerne et indlæg - der 
viderebragte ubekræftede rygter. 
Ellers føres der generelt en god og seriøs debat. 
 
Kunstgruppen v/Birthe 
Der er kommet ny kunst. Der har været primært kvindelige kunstnere ind til 
videre – næste gang bliver det en mandlig kunster fra byen – Alex Dalum, der 
er meget inspireret at det kvindelige.  
 

9) Eventuelt– og hørt i byen! 
 
 

 

Næste møde er torsdag d. 23. november 18:30 på kontoret 
  

 

 

 
 


