
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. januar 2018 kl. 19:00  
 
Deltagere: Palle, Erik, Kirsten, Asger, Steen, Birthe, Georg, Flemming, 

Karin, Werner, Mariann 
Fravær: Stine, Lene, Pernille, 

 
Referat og Dagsorden:  
Emne: 
 

Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer  
     Erik 

 

2) Valg af referent 
     Mariann 

 

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 
     Manglende aktion vedr.: 

1. Projekt cykelpumpe 
2. Spørgsmål om, hvorvidt byrådsmedlemmer kan være medlem af 

Landsbyrådets Bestyrelse, er ikke besvaret. 
    Referat: 

1. Kommunen kan levere pumpe og landsbyrådet skal vedligeholde. 
Trafikgruppen anbefaler den ikke etableret. Dette fremgår af tidligere 
referat, se Trafikgruppereferat af 07.02-2017 pkt. 6, vedhæftet 
bestyrelsesmødereferat af 8.marts 2017.  Da OK tanken har pumpe til biler, 
kan der evt. udvides til cykler. Flere bestyrelsesmedlemmer synes, det er en 
god ide med en cykelpumpe og det skal have et forsøg. Birthe vil gerne 
spørge OK om mulighed herfor og melder retur til Palle med svar. 

2. Det konflikter ikke med vedtægterne og derfor er der flertal for, at det er i 
orden, at byrådsmedlemmer, bosiddende i Gundsømagle, kan blive 
medlemmer af bestyrelsen. 
Fremmødte stemte for - med undtagelse af Kirsten og Georg, der stemte 
imod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birthe 

4) GODT Nytår 2018 
Endnu et år er gået - Landsbyrådet går nu ind i sit 9. leveår 
Har vi nået det vi forventede? - og hvad skal være vores mærkesager 2018!? 
Lad os tage en lille diskussion om det kommende år... 
 
Referat: 
Succeshistorier er bla.: igangsætning af Fællesspisning, Gulddysseskovvej 
cykelsti, jazz koncerter, byfest 2017. 
Spørgsmålet er, om der er noget mere, vi bør gå ind i eller noget, som vi 
måske skal undlade at beskæftige os med ? 
Steen: flere bør være medlemmer af landsbyrådet. I forsøg på at få flere 
medlemmer kan vi prøve, at etablere et borgermøde. Det skal være et 
arbejdsmøde, hvor fremmødte kommer med forventninger til Landsbyrådet og 
til byens udvikling.  På den måde kan vi også opfordre til, at den enkelte 
deltager lidt mere aktivt. 
Der blev fremsat forslag om, at starte en debat på fb for på denne måde, at få 
input. Det kan være: hvilke aktiviteter foreslås, visioner og fremtidsmodeller 
for byen, mv. 
Vi fortsætter diskussionen ved næste bestyrelsesmøde. 
Måske det er et emne til generalforsamling. 
Vi bør pointere overfor forslagsstillere, at vi forventer engagement fra deres 
side ved fremsættelse af forslag. 

 

5) Orientering fra formanden  
Vores tilskud fra RK - pt. er de ikke indgået på kontoen 
 

 
 



Palle har haft et udbytteligt møde med Eva Hejlsø, GAS omkring indsamling af 
"gode emner" til Gundsømagle Revy. 
 
Den gode julehistorie! 
 
Er der lugtgener ud over det sædvanlige i Gundsømagle? 
(Henvendelse fra Alex Dalum) 
 
Der er sammenfald mellem næste planlagte bestyrelsesmøde og 
Fællesspisning i Forsamleren (tirsdag d. 6. februar). Hvad gør vi? 
 
Opbevaring af gamle møbler til BYFESTEN. Kan de stå i vores eget lagerlokale 
i kælderen. Et par stærke mænd søges i 45 minutter til opgaven!! 
 
Vedligeholdelse og orden på vores kontor samt INFO-standeren 
    Lys og rammer i stykker.  
 
Skal vi nedsætte kontingentet - f.eks. 
120 kr årligt for personer (10 kr. / måned) 
200 kr. årligt for hele husstanden 
Argument: For at tiltrække flere. Det er vigtigt at vi kan mønstre så mange 
medlemmer som muligt, når vi snakker med RK.  
 
Vagter om torsdagen - Er der "huller" i vagtplanen? 
 
Referat: 
Ved næste lugtgene forekomst kontaktes Anders Kold i kommunen. Dette har 
vores aktuelle kunstner, Alex Dalum, en aftale om. Alex Dalum var inviteret 
med til mødet for kort at præsentere sine ophængte kunstværker, på vores 
kontor og i fitness centeret.  
Georg nævnte, at brændeovne også kan være generende. Her kan vi henlede 
opmærksomheden til kommunens hjemmeside. Se under ”Fyr korrekt i din 
brændeovn”. Ved røggener kan der skrives til kommunens kontakt på mail 
gene@roskilde.dk 
Eva og Palle havde et udbytterig GAS møde. Hans Bredahl er med også som 
tekstforfatter. Revyfinder sted 1. Juni 2018. Da der er en del, der skal 
tilrettelægges i denne forbindelse, bør vi oprette et revyudvalg. 
Vi kan evt. spørge Jette Rasmussen, om hun vil være med i dette udvalg, der 
bør nedsættes ved næste bestyrelsesmøde. 
Postbud i byen er stadig Jannik ! På fb har der været en succesfuld ”aktion”. 
Næste bestyrelsesmøde er nu flyttet er afholdes 5. Februar 2018 Kl 19 
Møbler: byfestmøbler i kælderen flyttes om muligt til lagerrum. Palle og Erik er 
flyttemænd.  
Info stander: der skal renoveres og repareres. Karin køber ind og Flemming 
renoverer. 
Ryd op efter jer på kontoret !  
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer er enige om, ikke at nedsætte kontingent. 
Vagt torsdage er ok. 17. Maj er første ledige vagt. Karin ajourfører vagtlisten. 
I Gundsømagle startes en privat jazzklub ved Harald Aggebo. Palle skriver pr 
herom via mail og på fb. 
Asger prøver at kigge på vedligeholdelse af Byens Kalender. Han vender retur 
med oplysninger om opgavens tidsforbrug og om den evt. kan styres på en 
smartere og mindre ressourcekrævende måde. Asger vil også kigge på vores 
hjemmeside og kommer med et bud på evt. revidering. 
Vi bør have et pkt på hjemmesiden, der hedder referater. 
Fællesspisning har hidtil arbejdet som en selvstændig gruppe udenfor 
Landsbyrådet. Gruppen har nu bedt om indlemmelse i Landsbyrådet og har 
udarbejdet et budget for fremtidige arrangementer.  
Bestyrelsen er enig om, at fællesspisningen kan blive medlem af 
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Landsbyrådet. Fællesspisning er således en ny undergruppe .  
Ved de kommende fællesspisninger skal regnskab således gennem Erik.  
HUSK: Ved indkøb i Brugsen - Brug Eriks landsbyrådkontokort ! 
 

6) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi og medlemmer.         
Pt. har 418 har betalt for 2017! Der er 12 mere end i 2016! 
Er alle beløb for annoncer til BLADET indgået? 
 
Referat: 
Vi har ca. 50000 kr stående på vores konto. Hertil kommer tilskud fra RK på 
ligeledes 50000 kr til Byfest og jazz-arrangementer. 
Betaling for annoncerne i sidste udkomne nummer af Gundsømagle 
Landsbynyt (32 sider i alt) er næsten indkommet. Udgiften til bladet blev kun 
1700 kr dyrere end annonceindtægterne indbragte. 
 

 

7) Undergrupperne's kommissorier 
Kommisorie for BYFEST-gruppen er vedlagt. 
 

       Kultur/event/bibliotek mangler at udarbejde et "skriv 
 
        Referat: 
        Kommisorium for byfest er skrevet og godkendt. 
 

 

8)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 
 
Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
 
BYFEST   v/Flemming   
Der afholdes møde d. 16. januar 2018 i BYFEST-gruppen 
Brev udsendt til de store foreninger omkring muligheden for MAD-boder mv. 
G77 har efterfølgende takket nej til at deltage med MAD-bod 
 
Jazz-udvalg    v/Palle 
De to 2018 koncerter er på plads - Udgift til orkestre svarer nøjagtigt til vores 
samlede tilskud fra RK omkring jazz'en. 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Werner   
Familiebanko'et var igen en gedigen succes! 
Kommende planer og arrrangementer? 
 
Natur- og stier  
Asger indgår i gruppen - vil gerne arbejde med stier. 
Palle brænder ligeledes for en sti gennem mosen til Kirkerup. 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
Status på de unge drenges SKATER-bane ønsker 
Hvordan kommer vi videre? 
 
PR-gruppe     v/Palle 
Status på ny hjemmeside 
Skal vi ændre til nyt LOGO ifm. ny hjemmeside? 
Hvornår skal vi satse på nyt BLAD? 
Ny udgave af BYENS KALENDER blev udgivet lige før jul. 
 
Referat: 
Trafik: se vedlagte aktivitetsbeskrivelse.  
Vi arbejder videre med Hejnstrupkrydset. 
Saltning i glat føre af P-pladsen ved Brugsen sorterer under Folmerhus og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brugsen 
Byfest: der foregår en del diskussioner om form og indhold. Meget peger hen 
på formen for tidligere års byfester. Byfestgruppen har fokus på omkostninger 
og er stadig i gang med undersøgelser af leje af telt, musikere, madkoncept, 
bar osv.  
Der er møde i gruppen Møde 16. Jan. 2018.  Spørgsmålet er igen, om vi kan 
fremskaffe tilstrækkelig med frivillige medarbejdere. 
Jazz: 2018-koncerterne er på plads medtilskud osv. 
Event: Familiebanko var en succes. Der er ikke afleveret regnskab endnu. 
Palle rykker Mette og Gitte. 
Natur og stier: Asger deltager ikke pt. i natur og stier, idet han prioriterer 
byens kalender og GLR`s hjemmeside.  
Ridefolket vil gerne have en ridesti. Positivt – men de skal selv være med til 
anlæggelsen og oprydning. Ridefolket skal kontakte Kim Søderlund herom. I 
øvrigt, man skal ride i rabatten og ikke på grusstierne. 
Unge: Projekt Scaterbane er gået i stå, idet investeringer, ændringer og planer 
hænger sammen i en større enhed. Skoles P-plads skal (om muligt) renoveres, 
skal scaterdrengene ind under G77 ?, hvor der ikke i forvejen er en 
scatergruppe, ungdomsskolen vil også gerne deltage med undervisning, får vi 
en ny hal ved skolen, ect. Birthe skal til skolebestyrelsesmøde i næste uge. 
Forhåbentlig kommer der her fremdrift i denne komplekse sag. 
PR: Skal vi have nyt logo ? Det kunne passende laves i forbindelse med, at vi 
ændrede navn til Gundsømagle Lokalråd. Gundsømagle kan næppe mere kan 
betragtes som en landsby. 
Nyt blad planlægges til medio maj. 
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9) Eventuelt– og hørt i byen! 
    Alex Dalum på besøg og fortæller om sin kunst. 
    Billeder er pt. udstillet på både vores kontor og i Fitness. 

 

 

Næste møde er mandag d. 5. februar kl. 19:00 (jf. punkt 5) 
OBS OBS 
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