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Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Palle Gram Jørgensen, Werner Beim, Karin Linde Pedersen, Kirsten
Lund Jakobsen, Georg Holm Petersen, Anne Marie Rydder, Lene Barfod, Rita Søndergaard, Erik
Wendel Nielsen, Birthe Black.
Suppleanter: Henrik Lykke Mose og Charlotte Berner Pihl.
Afbud: Henrik Albjerg Larsen, Dina Fagerhøj.
1)Valg af ordstyrer.
Som ordstyrer valgtes Georg.
2)Valg af referent
Som referent valgtes Kirsten.

Ansvarlig

3)Konstituering-valg af tillidsposter
Som formand valgtes Palle.
Som kasserer valgtes Erik Wendel Nielsen.
Som næstformand valgtes Werner.
Som sekretær valgtes Kirsten.
Suppleant Henrik Lykke Mose træder ind som ny bestyrelsesmedlem.
4) Præsentation af den nye bestyrelse (bordet rundt)
Bordet rundt præsenterede de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer deres baggrund, forventninger
og engagement i Gundsømagle Landsbyråd (GLR).
Herefter præsenterede de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer sig:
Erik Wendel Nielsen, revisor i GLR siden 2009, har arbejdet i auto- og
ejendomsmæglerbranchen, boet 25 år i GSML, grundejerforeningsformand på Nyvej og nu
delvis pensioneret med travle forårsmåneder.
Birthe Black, arbejdet 40 år som lærer, siden 2004 uddannelsesvejleder i UU- Roskilde/Lejre
(Ungdommens Uddannelsesvejledning) på Margretheskolen, Jyllinge Skole og Engbækgård.
Arbejder desuden i "Unge 360 grader" i Jyllinge. Boet i GSML i 22 år. Har haft fritidsjob som
tjener og formand for Pileparken.
Charlotte Berner Pihl, boet i GSML i 10 år, brænder for at bevare Gundsømagle, støtter glad op
om de tiltag GLR/Zebra’s naturforskønnelse udvalg har fået igennem med plantning af træer
og blomster, brænder også for trafiksikkerhed og fælles aktiviteter for børn og unge.
Henrik Lykke Mose, boet i 17 år i GSML og har 3 piger gående på Margretheskolen, vil bidrage
med andre, yngre øjne i GLR, brænder for at få Rosentorvet op at stå og måske for at
Gundsømaglerne køber Rosentorvet med fællesaktier og efterspørger hvilke aktuelle
ungdomstilbud GSML har?
5) Orientering fra formanden
-Arbejdet i bestyrelsen består af ca 8-10 bestyrelsesmøder årligt. Desuden diverse
udvalgsmøder. Man bør deltage i maildialogerne, holde sig orienteret om hvad der sker i
lokalområdet og Roskilde Kommune samt respektere, at alle er forskellige.
Formandens /GLRs ”Dagbladet” vil blive lagt i GLR’s lokale til almindelig læsning.
Palle
-Invitation fra Torup, som vil lave lokalråd (28-4 eller 5-5)Palle, Lene og Georg deltager.
Palle skriver ud.
Palle
-De forskellige emner i bestyrelsesarbejdet holdes i grupper/udvalg.

-Økonomigruppen består af formand( Palle) Kasserer ( Erik), Næstformand (Werner) og Byfest
tovholder ( Henrik A. larsen).
-I bestyrelsen forventes det, at der efter hvert gruppemøde skrives et lille referat, som
rundsendes til alle.
Tovholderne
- Omkring prioritering af cykestier blev der efter en livlig diskussion besluttet at skrive et
balanceret svar til Kommunen, hvor flertallet- og mindretallets udtalelser tages med.
Palle skriver udkast og rundsender til evt. redigering.
Palle
-Bestyrelsen er meget begejstrede for flagalle-ideen med flag hængende i beslag på
lysmasterne i byen. Der mangler dog tilladelse fra Roskilde kommune ( som desuden
indhenter tilladelse fra Dong)før man kan lave pilotforsøg med forskellige størrelser flag. En
flagalle på 65 flag og beslag vil beløbe sig til ca. 17.000 kr. ( Zebra Penge). Georg er
Tovholder. Forventes færdig før 10.maj ved indvielsen af Byens Træ.
Georg
-Næste møder foreslås til: to 8. maj + to. 21. aug – De enkelte grupper aftaler SELV møder.
- Forslag om at udarbejde mødeplan et år ad gangen.
Udkast skal foreligge på mødet d. 8/5.
Palle
6) Opfølgning på sidste referat
-Billige/gratis hylder til kontor vil Charlotte tage sig af.
Charlotte
-Erkendtlighed til Poul Hagen er afleveret af Palle.
-Rita fortsætter med at undersøge det praktiske og økonomiske med opsætning af storskærm
på Rosentorvet i forbindelse med f.eks. store fodboldkampe eller Formel 1 løb.( lejepris er
3000 kr for skærmen)
Rita
-Palle har skrevet til Kulturformanden i Roskilde kommune ( Birgit Petersen), at GLR gerne vil
være med omkring ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”
- Kirsten og Palle har ryddet op på hjemmesiden og opfordrer Tovholderne til at skrive indlæg
til hjemmesiden, sådan, at den altid er opdateret.
Tovholderne
- Forslag om at lave mødekalender via hjemmesiden.
7) Kort evaluering af generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb godt med 34 aktive og interesserede medlemmer. Måske kan man
få flere til at møde op ligesom sidste år ( 80) ved at servere smørrebrød, men diskussionen og
aktiviteten sidste år var ikke bedre end i år .
8) Økonomi
- Kasseren vil sende rykke ud til de 45, der endnu ikke har betalt for 2014. Han får en liste
med skyldnerne udtrukket fra medlemsbasen af Palle.
-Ny kontingent fra 1/1-2015 vil give 10-15000 kr mere.
-Opkrævningsperioden bør laves om til forårsopkrævning.
-Opkrævning bør ske via betalingsservice.
Erik

-Stillingtagen til evt. container køb.
Fra referatet d 13/2-2014)
En evt. container, opstillet ved Byfestpladsen vil være en god løsning som
opbevaring af lageret til byfesten. G 77 og Gundsømagle Landsbyråd
(GLR)samarbejder om projektet. Henrik og Dina indhenter priser på 20 fods
containere.
- Jarl søger kommunen om opsætning af en container på pladsen.
-Tilladelsen er givet fra Roskilde Kommune til opsætning.
-En brugt container vil koste uden forsikring ca. 17.000 kr.( bilag)
-Bestyrelsen synes, at ideen med en container(forsikret) tæt ved byfestpladsen er en god ide, fordi
det sparer tid og frivillig arbejdskraft, at den er placeret tæt på byfestpladsen..
-Kommunen skal være orienteret om samarbejdet mellem G77 og GLRs byfest.
-Containeren kan evt. afskrives over nogle år over byfestregnskabet, eller GLR søger Kommunen
om penge til containeren.
- Kan man evt. leje en container? Pris? Ingen beslutning.
- Werner kontakter Jarl( G77 formand) for i fællesskab at udfærdige ansøgningen til kommunen.
Werner

9) Arbejdsopgaver i 2014 og fordeling på undergrupper
Se bilag med udfordringer. (vedlagt)
- Zebra-gruppen : Birthe, Palle, Anne Marie, Georg, Charlotte og Kirsten. Palle indkalder
gruppen samt Zebraprojektmedarbejderne i Kommunen.
Palle
-Jazz-udvalg (2 årlige koncerter på Gulddyssegård) består af Jeppe Stehnij, Kirsten, Palle, Erik
og Werner. Tovholder Palle.
Palle
-Eventgruppe (Kultur, aktiviteter, markeder ):Karin, Anne Marie, Werner og Rita. Karin er
tovholder
Karin
-Event-undergruppe til Høstmarked 20/9: Lene, Anne Marie og Dina. Dina tovholder.
Dina
-Bibliotekstiltag: Planlægning af 4 biblioteksforedrag. Lene er tovholder.
Lene
-Trafik, sikkerhed gruppen: Georg, Charlotte, Palle, Jarl Matthiesen og Kirsten.
Kirsten er tovholder.
Kirsten
Trafik og sikkerhed er en kommunal opgave.
-Natur og stier er også en kommunal opgave, men når man skaber samarbejde med borgerne,
er det et Zebraprojekt.
-Natur og stier gruppen: Palle, Erik, Søren Solborg og Georg. Georg er tovholder.
Georg
-Ungegruppen (tiltag og ideer for de unge ): Birthe og Henrik Lykke samt formentligt Henrik A.
Larsen og Dina. Tovholder afgøres/vælges senere. Birthe kontakter gruppen.
Ikke afgjort
-PR-gruppe (Blad, Hjemmeside, Facebook, Presse-kontakt ): Dina, Kirsten, Palle, Lene og
Birthe. Palle er tovholder og indkalder gruppen.
Palle.
-Rosentorvet/Centerforening gruppe: Henrik Lykke, Rita, Birthe og Jarl Matthiesen.
Henrik Lykke Mose er tovholder.
Henrik Lykke
-Byfestgruppen: Henrik Larsen, Anne Marie, Dina, Karin, Erik, Palle og Werner.
Henrik A. Larsen er tovholder.
Henrik A. Larsen
Tovholderne fra hver gruppe indkalder og mødes med medlemmerne, sørger desuden for et
lille referat udsendt til alle.
10) ZebraBy-projektet
ZebraBy projektet forventes fremover at holde sine egne møder.
Indvielse af ”Byens Træ” og ”Byens bænk” foreslås til at foregå sammen med salg af billetter
til Byfest 2014 – nu fastsat til lørdag d. 10. maj 2014
Afvikling af Byens Træ indvielse d. 10. maj vil Kirsten, Palle, Anne Marie og Georg gerne tage
sig af sammen med Zebraprojektmedarbejderne i Kommunen.
Joy Mogensen er inviteret til at indvie Byens Træ. Ellers Formanden for Kulturudvalget, Birgit
Petersen( Som afslørede vinderen af Konkurrencen om Byens Træ.)
Palle er tovholder og indkalder.
Palle

11) BYFESTEN
Byfestgruppen mødes pt. hver uge. Man planlægger et mindre telt og et andet koncept ved
afvikling af Byfesten. Erik udarbejder budget for Byfesten.
12) Eventuelt– og hørt i byen!
-De netop udsendte vagtplaner for lørdagsåbningen af vores lokale på Rosentorvet skabte lidt
debat, hvor nogle mente, at det måtte være nok med en time, eller man holdt åbent f.eks. en
hverdag. Kirsten forklarede bestyrelsen beslutning om lørdagsvagternes indhold mm.
De nye medlemmer blev opfordret til at kigge ind om lørdagen mellem 11 og 13.
Ingen ny beslutning, så lørdagsvagterne består.
-Werner inviterede til AOF’s 50 års jubilæum d. 3/5 kl.14-17.
Husk næste møde er

8. maj 2014,
Referent Kirsten

tid oplyses senere.
3. april 2014

