Gundsømagle Landsbyråd
Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 17. marts 2016
(59 fremmødte af 62 tilmeldte)
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskabsaflæggelse 2015
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års budget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
Leif Max Hansen blev valgt.
2. Valg af referent.
Kirsten Lund Jakobsen blev valgt.
3. Valg af stemmetællere.
Doris Jørgensen og Else Manley blev valgt.
3a Præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
4. Bestyrelsens beretning. ( Se beretningen nederst, bilag 1)
Morten Gjerskov roste bestyrelsens arbejde og opfordrede til, at flere bliver
medlemmer af Landsbyrådet, så Kommunen fortsat kan se Landsbyrådet som
talerør for Gundsømagle og gensidigt samarbejde.
Marianne Kiærulff fortalte, at Kommunen planlægger et helleanlæg i
overgangen fra P- pladsen og Guldyssegården på Gulddyssevej.
Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse 2015
( se regnskab 2015 og budget 2016 nederst , bilag 2)
Regnskabet 2015 balancerer på en knivsæg.
Den ordinære drift, hvor overskuddet fra Byfest (10.000. kr. og Jazzen ( 5.000
kr. ) ikke er medregnet, giver et underskud på 17.000 kr. i 2015.
Landsbyrådets ønske om evt. at udgive bladet 4x årligt, kræver flere penge.
Der er pt. 6-7.000 kr. i underskud / pr udgivelse. D.v.s. vi skal skaffe flere
medlemmer og flere annoncører, for at øge antal udgivelser /år.
Herefter blev regnskab 2015 godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års
budget.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares uændret, dvs
-Personligt medlemsskab 150,- kr. årligt
-Husstandsmedlemsskab (fra 18 år og opefter) 250,- kr. årligt
-Alle personer får et medlemskort
Vi har valgt at udskyde kontingentbetaling for 2016 til EFTER
generalforsamlingen.
Årsagen til denne ændring skyldes, at vi så kan indrette opkrævningen efter
evt. forslag/vedtagelse om kontingentændringer med virkning allerede fra
2016. Eller sagt på en anden måde: Kontingentåret går fremover fra
generalforsamlingen til næste års generalforsamling.
-Kontingentforslaget blev godkendt.
- Gennemgang af budget for 2016
Budget 2016 blev godkendt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
1. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
-Werner Beim - genvalgt
-Erik W. Nielsen – genvalgt
-Karin Linde Pedersen - genvalgt
-Birthe Black – genvalgt
-Mariann Christoffersen nyvalgt
-Bibi Bækgaard nyvalgt
-Jarl Matthiesen nyvalgt.

-Valg af bestyrelsemedlems-suppleanter
-Else Manley –genvalgt
-Mette Gjerskov- genvalgt
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
- Per Jakobsen blev genvalgt som revisor.
- Eni Fenger blev valgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt
-Man kan nu købe erhvervsgrunde af Kommunen til småindustri og egen bolig i
Gundsømagles industriområde. Der er 6 grunde. Det vil fremme erhvervslivet i
Gundsømagle, og der skabes flere arbejdspladser.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.
Referent Kirsten Lund Jakobsen 22.03.2016

Bilag 1+2, se nederst:

Bilag 1:

Generalforsamlingen 17. marts 2016

Bestyrelsens årsberetning

Marts 2015 til marts 2016
Landsbyrådet fylder 22-3-2016 hele 7 år - og er nu over sin første spæde barndom!
Vi har
•
•
•
•
•
•

•
•

nu lært hvordan man:
Læser dagsordener og referater på Kommunes hjemmeside
Hvordan og hvem man kontakter, når man søger indflydelse i kommunen
Hvordan man skriver høringssvar om vigtige kommunale emner
Hvordan man får en god historie i avisen
Og hvordan man ansøger om penge til vigtige aktiviteter og gøremål
Samt får skaffet frivillige til spændende arrangementer
Og vi har lært hvordan man samler over 300 glade Gundsømaglere til festmenu i et hyggeligt telt - efter en spændende dag med optræden fra byens mange aktive foreninger!
Og vi er mestre i at afholde møder og snakke om byen!

Nu skal vi videre - stadig med målet om at:
SÆTTE GANG I GUNDSØMAGLE!

Landsbyråd i andre Roskilde-byer
Det glæder os, at man også nu i Årgerup/Gundsølille/ST.Valby påtænker at danne et Landsbyråd.
Kirsten og jeg fra Gundsømagle Landsbyråd var således i januar kaldt til Ågerup Bibliotek for at
fortælle om vores erfaringer med Landsbyråd, og snart bliver der afholdt et stiftende møde, med
henblik på at lave Landsbyråd her. Vi har også tidligere været til møde oppe i Torup - med samme
formål, og har nu lavet et lille notat, og gode råd & vink omkring dannelse af Landsbyråd.
Et par vigtige tal:
Vi var 12 i bestyrelsen i 2015 - og ALT arbejde foregår frivilligt og ulønnet.
354 medlemmer i 2015
Hertil 6 nye i starten af 2016 - dvs. 360 medlemmer totalt!
105 husstandsmedlemskaber
Vi har 9 UNDER-grupper. (se opslag) Flere med medlemmer uden for bestyrelsen.
Og vi har siden sidst afholdt over 50 møder i bestyrelse og undergrupperne.
(Hvor meget KAFFE, øl og vand - der er drukket har jeg så ikke lige tallene på :-)
Og så yderligere lige en vigtig ting:
Det opmærksomme medlem, har måske lagt mærke til, at vi endnu ikke har opkrævet kontingent
for 2016. Vi har besluttet fremover først at gøre dette EFTER generalforsamlingen, således, at hvis

der f.eks. ændres i kontingent mv. - kan det slå igennem umiddelbart efter - og gælde frem til
næste generalforsamling.
Et par vigtige begivenheder:
Den 2. februar lykkes det os at samle personer fra 19 forskellige foreninger i byen til et såkaldt
paraply-møde! Med det formål at snakke samarbejde og koordinere aktiviteter. Det var rigtigt
positivt.
Umiddelbart er der kommet det ud af det, at vi har udnævnt kalenderen på Landsbyrådets
hjemmeside til BYENS KALENDER, og ALLE foreninger kan nu sende oplysninger til os om
begivenheder, som de gerne vil have omtalt.
Bibi Bækgård meldte sig på mødet til at håndtere dette nye tiltag, og der er allerede lavet en
speciel MAIL-boks til formålet og lagt INFO ud på hjemmesiden.
Det er så meningen, at vi hvert kvartal laver en plakat med BYENS mange aktiviteter i de mange
foreninger.
Men mange andre ting blev også rejst på dette paraplymøde.
• Hvordan kan vi udnytte hinandens ressourcer og LOKALER bedre?
• Hvordan kan foreningerne komme til orde i vores blad?
• Hvad kan vi gøre for at forhindre de mange INDBRUD?
• Hvordan kan vi få 600S gennem byen?
• Mange påpegede behovet for en VELKOMST-folder og nogle velkomstmøder for de nye tilflyttere.
• Og selvfølgelig blev Forsamlingshusets rolle i byen også drøftet.
Det er alt sammen noget, vi må arbejde videre med - men vi må også huske på, at Landsbyrådet
ikke har ressourcer til ALT. Det må ske i et samarbejde mellem foreningerne og borgerne i byen.
Der var enighed om igen næste år at afholde paraplymøde!

Flygtninge til Gundsømagle
Sidst i 2015 fik vi den første flygtningefamilien (fra Syrien) til byen, og de blev sat til at bo i
"Smørblomsten". Senere er der kommet et ungt par til - og snart kommer der endnu en familie.
Det er rart at se, hvor godt byen har taget imod de nye personer. Jeg har selv besøgt dem flere
gange - de er utroligt venlige og imødekommende. Og de er nu i gang med at lære dansk - flere af
børnene er meldt til fodbold i G77 - og de har efterhånden fået de møbler og køkkenting som de
har efterlyst.
En kæmpe tak til Rikke Hansen, Østrup, som står for kontakten til dem, og som koordinerer
hvad der er behov for. Og til Eva Stenild for at have meldt sig til at være Mentor for flere af de nye
flygtninge.
Landsbyrådet følger situationen nøje, og har selvfølgelig også hjulpet med at skaffe møbler, borde
og stole til dem. Bl.a. har vi doneret vores SOFA fra vores kontor til dem.
Det meste af dialogen om de nye flygtninge foregår på Facebook, i gruppen "Gundsømagle Zebraby".
ZEBRA-projektet
Vores udendørs crossfit (motionslegeplads) blev sat op i sommers og indviet 12. september. Det er
vi ganske stolte af.

Og den sidste "Byens bænk" blev opsat i søndags med byens bedste panorama over søen syd for
Ryttergården - med et rigt fugleliv og med udsigt til brølende køer (hvis de da ikke er ude at
vandre en tur i byen eller på kirkegården)
PAS godt på bænkene - og BRUG DEM - til en hyggelig snak om byen og verden omkring os.
- og således er zebra projektet afsluttet ... i princippet .. for vi skal stadig huske zebra-ånden: At
hjælpe hinanden og bruge hinandens ressourcer.
Vores øvrige grupper:
Byfest-gruppen: (Tovholder Henrik Larsen)
Byfesten 2015 gik godt og gav et lille overskud, som efterfølgende er blevet brugt til gavn for
Gundsømagles indbyggere, og til investeringer til kommende byfester og arrangementer.
Dagen blev gennemført i godt vejr og med stor hjælp fra frivillige hjælpere, udstillere/sælgere og
fra rigtigt mange besøgende. Festen startede med regnvejr, men det kunne ikke mærkes inde i
MEGA-teltet, hvor festen var i højt gear med et super band, PS2DOU.
Byfest 2016 er langt fremme i planlægningen. Der er valgt band, bestilt mad, toilet, kontaktet
stadeholdere og i år har vi fået lov til at udvide byfestpladsen, da grundejerforeningen
Gundsøparken har stillet deres grønne areal bag ved Kirkegårdsstien til rådighed for dette års
byfest. Tak for dette :-)
Vi kan ikke holde byfest uden vores sponsorer og alle dem der lægger frivillig gratis arbejdskraft til.
Stor tak til dem og igen i år har vi et behov for sponsorer og mange frivillige, for uden dem INGEN
byfest.
JAZZ-udvalget: (Tovholder Palle Gram)
Årets 2 koncerter blev afviklet med stor succes:
Pinse 2015: Blå mandag med Liza Bentzen
Sensommer 2015: Dr Rulle's Jazzklinik
Tak for et godt samarbejde med Jørgen Christensen i SNAKE-CITY (Slangerup)
Vi HAR været i tvivl om jazzen også i fremtiden skulle foregå på Gulddyssegården, men dels vil de
nødig undvære os deroppe - og stedet er jo også unikt og smukt.
Derfor har vi nu besluttet at indgå i et tættere samarbejde med Gulddyssegården, bl.a. med indkøb
af stole, parasoller OG overdækning af scenen, så vi kan sikre os mod vejrliget, HVIS det ikke altid
er sol fra en blå himmel.
Så vi er klar til at byde velkommen til pinsejazz 2016 - med ingen mindre end PAUL HARRISON
BAND med CAMILLA ERNEN-LYNGHOLM.
På længere sigt har vi også i planerne at arrangere koncerter midt i Gundsømagle, f.eks ved
Forsamlingshuset eller i den nye Sognegård.
KULTUR-gruppen: (Tovholder Karin Linde Pedersen)
Kulturgruppen arbejder for, at Gundsømagle forbliver en levende landsby, hvor borgere i alle aldre
kender til hinanden og har lysten til at deltage aktivt i byens liv. I et samarbejde mellem byens
borgere, de mange foreninger og institutionerne, kan alle de gode ideer til en aktiv by blomstre.

Kulturgruppen har stået for følgende arrangementer i 2015:
• 4 foredrag på biblioteket
• Børneteater på biblioteket,
• Veteranbil-/mc-museums-besøg hos Ebbe Carmel
• Byvandring,
• Høstmarked i vores Bycenter,
• Dragedag på Ørebjerget
Derudover har gruppen medvirket som praktiske grise ved jazzen på Gulddyssegård i samarbejde
med Hanebjælken, ved byfesten sammen med byfestgruppen, ved juletræsfesten i et samarbejde
med Hanebjælken og Forsamlingshuset.
Alle arrangementer har været velbesøgte lige bortset fra høstmarkedet. Det var tænkt som en
markedsplads for ting og sager man selv har skabt, det være sig mad, kager, planter,
kunsthåndværk, musik osv. Dertil en mulighed for at skabe mere liv i bycentret. Det havde vi ikke
held med - uanset flotte bannere fra Engbækgårds børn til at vise vej. Måske skal der en tredie
gang til før folk opdager, at det kan blive sjovt og hyggeligt.
Høstmarkedsdagen for i år er allerede offentliggjort - om den fastholdes afhænger af om det her
efter generalforsamlingen, myldrer ind med gode ideer og hjælpsomme folk.
Muligheden for at gøre noget helt andet i stedet - en børnefamiliebankodag - er vi lidt vilde med at
få sat i gang.
De foreløbige planer for 2016 er, udover at få et samarbejde i stand med byens foreninger, at
videreføre de aktiviteter der stadig er velbesøgte. Vi har planer om et samarbejde med
menighedsrådet og G77 og I september måned planlægges et velkomsttræf for byens nytilflyttere i samarbejde med interesserede foreninger.
BIBLIOTEKET: (Tovholder Lene Barfod)
Biblioteket har nu 50% mere udlån end før ..
De udvidede åbningstider er en ubetinget succes
Vi støtter biblioteket - arrangerer foredrag mv. som nævnt under KULTUR-gruppen
TRAFIK-gruppen: (Tovholder Kirsten Lund Jakobsen)
Året har budt på masser af udfordringer for at sikre trafikken i Gundsømagle. Trafikgruppen har
haft et godt samarbejde med Roskilde kommune , hvilket har resulteret i:
• den færdige trafikhelle på Piledyssen
• snarlig indførelse af 40 km /t på Sognevej/Hovedgaden, Gulddyssevej OG en del af
Piledyssen.
• accept af Landsbyrådets forslag om at etablere dobbelte spærrelinjer på en del af
Hovedgaden (Lægehuset og mod øst) samt på Gulddyssevej (Fra nord til Ladegårdsvej)
• projektstart af cykelstien langs Gulddyssevej.
I januar en kold morgen gennemførte Trafikgruppen (i lighed med sidste år) en aktion med gratis
blinkende trafikarmbånd og et brev til forældrene for at sikre vores skolebørn bedre i trafikken og
fortælle om forældrenes ansvar.
Trafikgruppen har udsendt høringssvar på den foreslåede bussluse på Hejnstrupvej, hvor
Landsbyrådet ikke syntes, at denne løsning var den mest hensigtsmæssige.
Desuden høringssvar til Regionen om en evt. gravetilladelse af grusgraven på Holmevej 33, hvor
Landsbyrådet er bekymret over den evt. kommende lastbiltrafik gennem byen.

Igennem året har vi arbejdet på bl.a. at sikre Gulddyssevej ud for Bycentret med en trafikchikane
og flytning af busstoppestedet, hvilket vil sikre de bløde trafikanter specielt i morgen og aften
myldretrafikken.
Vi har arbejdet på at få Hejnstrupkrydset renoveret - og så sent som i går havde vi inviteret
Morten Gjerskov og Torben Jørgensen (Fmd. for PLAN- og TEKNIK-udvalget) til besigtigelse af "Det
skæve kryds". Det blev til en rigtig fornuftig snak .
Landsbyrådet har før været utilfreds med, at vi kun blev hørt efter beslutningerne i Roskilde
Kommune blev taget, men det har i årets løb ændret sig positivt.
UNGE-gruppen: (tovholder Birthe Black)
Efter et langt, men godt samarbejde med de unge i byen (overvejende 9.klasselever på
Margretheskolen) og nogle voksne motionister lykkedes at få Crossfit banen færdig. Vi holdt
indvielse den 12. september 2015, hvor et par voksne motionister og nogle unge mennesker
demonstrerede, hvordan redskaberne kan bruges. Der var tale ved formanden og Morten
Gjerskov, og så blev den røde snor rundt om banen ellers klippet over.
Banen bliver flittigt brugt – mest i godt vejr – af alle aldersgrupper. Vi er i gang med at udvide
området lidt med mere græs og en grønnere vold rundt omkring banen, og der bliver sat nogle
palle-møbler op, så man kan sidde og hvile sig ovenpå strabadserne. Der arbejdes også på at få
lavet en stander med ideer til at bruge redskaberne. Der er indgået en aftale med Roskilde
Kommune, om at de betaler for træolie, hvis vi selv sørger for en årlig omgang påførelse af olien.
Alle er velkommen til et hjælpe. Vi skal nok indkalde ...
I et samarbejde med de unge elever på Specialcentret og deres lærer Martin Balle, er vi ved at få
lavet borde og stole af Europa-paller. Møblerne skal placeres forskellige steder i byen, mest
hvor de unge selv færdes.
Umiddelbart er der ikke flere projekter på bedding, men Birthe har møder med de unge for at høre
om deres ønsker til f.eks. flere fritidsfaciliteter i byen.

Gundsømagle BYCENTER: (Tovholder Jarl Matthiesen)
Jarl fra G77 til tilbudt sig som kontakt omkring vores lokale Bycenter. Det falder naturligt, da han
nu (via G77's Fitness center på stedet) også er lejer i centeret. Jarl har til hensigt at danne en
centerforening med alle lejerne som medlemmer, så der kan blive skabt et godt forum for et
samarbejde omkring flere aktiviteter i centeret.
Desværre kan vi så konstatere, at A'net pr. 1. april '16 nu flytter sin butik til Himmelev - lad os
håbe på at en ny lejer snart kan komme ind i stedet.
PR-gruppen:
Vores samarbejde med Roskilde Mediecenter omkring vores BLAD går fint. Vi synes selv at vi i
2015 fik udgivet 2 flotte og fyldige udgaver af Gundsømagle Landsby Nyt.
På Paraply-mødet blev vi enige om, at foreninger i byen, kunne "købe" sig ind til plads i bladet
(1500 kr pr. side) ligesom allerede KIRKEN gør det. Og hvis ressourcerne tillader det overvejer vi
at udsende bladet 4 gange årligt.

Vores FB-grupper fungerer fint. Debatten er af og til heftig, som den jo ofte er på FB. Landsbyrådet
er administrator på 3 grupper på FB, herunder Gundsømagle, køb, salg og bytte, som nu har 850
medlemmer.
Gruppen "Gundsømagle - Zebraby" har nu 930 medlemmer
Og siden "Gundsømagle Landsbyråd" har 340 følgere.
Det er vores indtryk at "Byens Træ" - INFO-standeren bruges flittigt. I princippet er den kun til
opslag om kulturelle begivenheder - og ikke til opslag om bortløbne katte, eller stjålne cykler mv.
Vi prøver så godt som muligt at holde justits omkring dette.
Vores ordinære hjemmeside vil i fremtiden blive mest anvendt til mere stationære oplysninger. Og
f.eks. til opbevaring af mødereferater og høringssvar til Roskilde Kommune. Og så får den jo en
vigtig funktion via den nye BYENS KALENDER. Men debatten - må vi nok erkende - vil i
fremtiden nok i stor udstrækning foregå på internettet/de sociale medier Facebook m.v.

Hvordan kan DU hjælpe?
Du kan hjælpe med fortsat at være medlem af foreningen, og sørge for, at dine naboer også
melder sig ind. Desuden kan du melde dig som frivillig til nogle af vores aktiviteter, Byfester, jazz
og markeder. Og du kan også melde dig ind i nogle af vores arbejdsgrupper, selv om du ikke er
medlem af bestyrelsen.
Og til sidst TAK, TAK og atter tak
Til sidst en MEGA TAK til bestyrelsen, til Landsbyrådets trofaste hjælpere, til vores annoncører og
sponsorer. Og også til vores lokale politikere – og vores kontakter i Roskilde Kommune.
BYFEST, Jazz-koncerter, konstruktiv dialog med Roskilde Kommune og meget mere
- det kommer altså ikke af sig selv
- derfor skal du fortsat være medlem af Landsbyrådet

På bestyrelsens vegne

Palle Gram
Formand for Gundsømagle Landsbyråd

17. marts 2016

Bilag 2:

