
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober. 
 
Deltagere: Gitte Jacobsen (biblioteket), Lene, Erik, Werner, Mette, Georg, 

Palle, Karin,  Birthe, Kirsten, Henrik og Gitte. 
Fravær:  Mariann 
 

Dagsorden: 
Emne: Opfølgn/ 

ansvarlig 
1) Valg af ordstyrer: Erik 
 

 

2) Valg af referent: Karin 
 

 

3) Orientering fra formanden 
       Regler for Byens æresborger kan læses i Landsbybladet 
       december 2009, nr. 1, årgang 1. 

Byens Bænk fra crossfit området er repareret og placeret på et 
grønt areal på bagsiden af Ørebjergvej med udsigt mod 
"Ørebjerget".10 bænke er i dette øjeblik bosat ude i byen. 

      "Frivillig fredags” pris gik til bl.a. Gulddyssegård. 
Campingspladsen Holmevej har været i høring! Der har været en 
række indsigelser omkring projektet. 

      Palle har holdt møde med Brugs-Paul om foreningens samhandel  
      og rabattter - og omkring, hvordan Landsbyrådet kan være med 
      til at styrke samarbejdet. Rabatmæssigt er øvre linie nået, hvis  
      Brugsen skal have en fortjeneste. Omsætningen er god pt.  
      Benjamin, ny leder i Jyllinge, foreslår et spørgeskema med emnet  
      forbedringer. Der har dog allerede været 2 i år via coop-nettet. 

Der skal være kampvalg til menighedsrådet, 3 lister er opstillet. 
       Landsbyråd i Ågerup og omegn blev stiftet 20/8. 

Madprojekt med COOP / Dagli-Brugsen – Karin udsender 
madprojektmaterialet til orientering. Karin, som bager på sit eget 
lille fællesspis-projekt, kunne være interesseret i et samarbejde. 
Forsamlingshusets formand Henrik er positiv ift brug af 
forsamlingshuset. 

      Tilfredshed fra arrangører og deltagere i nys afholdte høstmarked  
      og -fest i Forsamlingshuset. 
      Julefrokosten er fastlagt til 8.december – julefrokostudvalget er i  
      år Birthe, Kirsten og Karin 

Alle bedes 
læse 
Landsbyblad 
dec. 2009, nr. 
årgang 1. 

4) Landsbyprisen 2016 
Ansøgning om svævebane ved Ørebjerget indsendt 28/9. 
Afgørelse falder 26. oktober! Skov og naturstyrelsen har fastholdt 
afslaget. Vi fastholder dog ansøgningen. 
Dog er ansøgningsfristen nu udskudt til 17.oktober – årsag 
ukendt. 
Der er ikke tid til at gennemarbejde nye forslag, men Mariann har 
et fikst og færdigt forslag liggende. 
Et nyt forslag var skaterbane – som Engbækgård har stort ønske 

Mariann 
indkalder 
hurtigst muligt 
til møde i 
Landsbypris 
gruppen 



 

om – men med deres status som kommunal institution er de 
formentlig ikke kandidater. Landsbyrådet kunne evt. søge i 
samarbejde med Engbækgårds leder. 

      Arbejdsgruppe består nu af: Mariann (tovholder), Lene, Birthe –  
      Palle på sidelinien. 

Mariann indkalder hurtigst muligt til møde i gruppen. Rumle og 
Søren skal også orienteres. 

5) Oprydning på vores kontor 
Der er indkøbt ny printer/fotokopimaskine (A3 og A4) 
Gruppen omkring oprydning og indretning har ligget brak 
henover sommeren. Tovholders ferieudskejelser i september 
forsinkede yderligere. 
Gruppen er nu udstyret med ”muskler” - Henrik, Mette, Gitte,, 
Lene – så omflytningen af de tunge reoler kan ske. Plangruppen 
består af Mariann, Georg og Karin (tovholder), som snarest 
indkalder til arbejdsmøde. 
Der er givet grønt lys til indkøb af lister til billed/-maleriophæng. 

 

Karin 
indkalder til 
arbejdsmøde. 

6) Paraplymøde for byens foreninger i forsamlingshuset 
torsdag d. 13. oktober kl. 19:00  Formøde tirsdag den 11.oktober 
      klokken 14 i foreningslokalet. 

Dagsorden: 
Indledning v. Palle 
Byfest i Gundsømagle i 2017? 
Vores allesammens Brugs og bycenter – hvordan og hvorfor? v. 
Jarl 
Forsamlingshuset – byens legendariske mødested v.Henrik 
Byens kalender – fungerer det? 
Velkommen til Gundsømagle 
Forslag fra borgerne: ”frivillig-database for byen 
og samordning af fælles omdeling af flyers 
Dagsorden udsendes 6.10. 
Ågerup har en velkomstfolder. Gitte bibliotekar, har lavet den i 
samarbejde med præsten. Hun fremsender en kopi til Palle. 
 

 

Erik, Karin, 
Mariann og 
Palle 

7) Økonomi og medlemmer   v/Erik 
Status på økonomi til nu  - saldo pt 62.000kr.   

      Status på medlemmer og betalinger - 374 medlemmer pt.  
      (herudover 58 som ikke har betalt endnu) 
 Evaluering omkring BYFEST er indsendt til RK. 

De 2 jazz-koncerter gav et overskud, disse er udlignet med 
Gulddysse Kulturgård, der havde et udlæg for køb af parasoller 
og sceneoverdækning. 
Tilskud til BYFEST, JAZZ i 2017 ER indsendt til RK. 
 

 

9) Orientering fra undergrupperne  



 

Bibliotek   v/Lene 
Torsdag d. 27/10:  foredrag af Patrick Beckett, en anden variation 
af kaffe end tidligere. 
torsdag d. 17/11:foredrag af Eva Stenild, Safari i Tanzania 
torsdag d. 19.01.2017: foredrag om Grønland – liv og natur.  
Fra klokken 19. i biblioteket. 
Biblioteket sørger for omtale. 
 
Special Guest til dagens møde: 

Gitte Jacobsen er ny tovholder for Roskilde Kommunes 3 
mindre biblioteker i nord. For at kunne ”nurse” de små biblioteker 
bedst muligt, ønsker hun at danne sig et overblik over, hvad der 
foregår i de enkelte lokalmiljøer. Årsagen til nye system er 
politisk – der foreligger en spørgeskemarapport – der er endt i 7 
fokusområder – herudfra prioriteres fremover. Gundsømagle er 
brugt som det strålende eksempel for god brug af biblioteket. 
Gitte kan kontaktes på tlf. 4631 5075/ lok. 5069 eller mail 
gitteja@roskilde.dk 
Bogcafe i biblioteket tirsdag den 28.02.2017 v. Gitte og Jytte. 
Et godt råd fra Gitte – pas på jeres Brugs. Har erfaringer fra den 
nedlagte Gundsølille brugs i Ågerup og overtagelse af senest 
Fakta, som ikke er interesseret i byens liv. Butikslederne 
udskiftes jævnligt. 
  
 

Kirsten – 
ajourføre 
biblioteket på 
Byens 
kalender og 
forenings-
adresselisten. 

Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Gulddysse-cykelstien  - afventer lodsejer-aftale. 

       Hejnstrup-krydset – senest er udsynet en anelse bedret vha en 
       vedligeholdelses hækklipning. 
       Østrup-krydset – Kommunens Veje og Grønneområder arbejder  
       på en omrokering af krydset, som følge af uheld. 

Forslaget til foranstaltninger foran Brugsen har skiftet karakter 
som beskrevet i gruppens referat til mødeindkaldelsen – bl.a. 
flytning af chikanen og busstoppestedet i egen bane. 
Herudover er der overvejelser om en midlertidig  forsøgschikane 
ved Ladegaardsvej. 
 
 

 

BYFEST 2017  v/Henrik 
Byfestens fremtid afhænger af hvad kommende Paraplymøde kan 
mønstre af nye resourcer. Byfestgruppen forsøger på formødet at 
nå frem til en fælles holdning til debatten. 
 

 

Jazz-udvalg    v/Palle 
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard er hyret til Pinse 
2017-koncerten. 
Omkring sensommerjazzen prøver vi igen at lave en aftale med 
SNAKE-city (Jørgen Christensen). 

 



 

  
Event/Kulturudvalg    v/Gitte 

Cykeltur 11/9, OK, men flere deltagere kunne ønskes 
Spændende tur til Christiansborg med Mette Gjerskov 17/9 – 32 
deltagere 
Dragedag – omkring 50 deltagere i blandet aldersgruppe. 
Familie Banko 6. november – billetsalget åbner  kl. 10 – indtil kl 
13 - fra vores kontor) 
Juletræ 4.12. – planlægning kører på skinner. 
 

 

Natur- og stier   v/Palle 
Gulddysseskoven udvides på et tidspunkt med 11 hektar fra 
Gundsømagle vest mod Specialskolen. Der vil senere blive 
indkaldt til møde i skovrejsningsudvalget, når arealet skal 
planlægges. 
 

 

UNGE-gruppe     v/Birthe 
Crossfit redskaberne har fået en overhaling med koldtpresset 
linolie – af Gitte, søn Georg - formanden 
 

 

Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
Der sker pt. en renovering af Bycentret. 
Væggene bliver filset og der kommer lys ud mod P-pladsen 
samt flisebelægning 
Folkemøblet i bycenteret er nu opstillet.  BYT og VIS. 
Landsbyrådet skal hjælpe med PR - og med at vedligeholde 
stedet. 
Ledige lokale er fortsat ledigt. 
Jarl arbejder, iflg. Birthe,  fortsat på  dannelse af en 
centerforening. 
Julemarked i centerregi (Jarl, Anja og Birthe) lørdag den 26.11. 
 

PR -gruppen 

PR-gruppe     v/Palle 
Forberedelse af blad nr. 13, der forventes at udkomme i 
november, skal hurtigt sættes i gang – er samtidig et Velkommen 
til Gundsømagle-blad. 
Palle er på ferie fra 18. oktober til 9. november. 
Byens kalender - den bliver stadig opdateret og sat på Facebook, 
hjemmeside og INFO-tavle. Begyndervanskeligheder fortsat – 
arrangørerne har ikke forstået, at de skal give besked til angivne 
mailadresse – for at få deres arrangement med på kalenderen. 
 

Palle kontakter 
pr gruppen om 
indhold i 
næste blad. 

10) Eventuelt– og hørt i byen! 
Opfordring fra Gitte om, at kultur-tovholder-rollen strammes op. 
A4 rammerne på infosøjlen er kommet til skade – Karin samarbejder 
med Riff-skilte (leverandøren). 
Der er brug for bedre skilteholdere – f.eks. sandwichskilte – vælter 
ikke så let, kan fås med hjul, kan bruges ude og inde. 

Karin 
kontakter 
skiltefirma 



 

Gitte-bibliotekar anbefaler også sandwichskilte, der kan skrives på. 
Karin undersøger muligheder hos Riff skilte. 
 

Næste møde er onsdag d. 9. november kl. 18:30 Dagsorden til 
næste møde 
skal huskes. 
 

 


