Gundsømagle Landsbyråd
GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 18. marts 2015
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent (denne må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskabsaflæggelse 2014
6. Behandling af indkomne forslag
-Bestyrelsens forslag
-Forslag fra medlemmerne
7.1 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
7.2 Gennemgang af budget for 2015
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
- Palle Gram - ønsker gerne genvalg
-Kirsten Lund Jakobsen – ønsker gerne genvalg
- Georg Holm Petersen - ønsker gerne genvalg
- Henrik A. Larsen - ønsker gerne genvalg
- Lene Barfod - ønsker gerne genvalg
- Charlotte Pihl - ønsker gerne genvalg
- Anne-Marie Rydder - ønsker ikke genvalg
- Rita Søndergaard - ønsker ikke genvalg
Dina Fagerhøj udtrådte af bestyrelsen i sommers (pga. flytning)
Således er der max. 4 ledige bestyrelsesposter til rådighed, idet
bestyrelsen kan bestå af op til 15 medlemmer.
Der skal vælges 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Leif Max Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Ad 2. Valg af referent
Kirsten Lund Jakobsen blev valgt til referent.
Ad 3. Valg af stemmetællere
Else Manley og Susanne Kofoed blev valgt til stemmetællere.
Ad 4. Bestyrelsens beretning
Palle Gram forelagde formandens og bestyrelsens Beretning.
( Se Beretningen senere i referatet)
Efter diverse flotte roser til Palle Gram og bestyrelsen for årets gedigne arbejde i
Landsbyrådet og opklaring på ungegruppens målgruppe (14-18 år ) blev Beretningen
godkendt med klapsalver.

Ad 5. Regnskabsaflæggelse 2014
Punkt 5 og punkt 7,2(gennemgang af budget 2015) blev taget under et.
Efter nogle få opklarende spørgsmål blev regnskab 2014 og budget 2015 godkendt.
Ad 6 Behandling af indkomne forslag
-Bestyrelsens forslag. Ingen forslag.
-Forslag fra medlemmerne. Benthe Ploug havde efterspurgt et Forum-Borger til
Borger.
Palle Gram forklarede, at det allerede fandtes på Gundsømagles Landsbyråds
Hjemmeside og på Facebook.
Ad 7.1 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
Alle punkter under punkt 7,1 blev godkendt.
Ad 7.2 Gennemgang af budget for 2015
(Se punkt 5)
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
- Palle Gram - genvalgt
- Kirsten Lund Jakobsen – genvalgt
- Georg Holm Petersen -genvalgt
- Henrik A. Larsen -genvalgt
- Lene Barfod -genvalgt
- Charlotte Pihl –genvalgt
- Mette Erdmann- nyvalgt som bestyrelsesmedlem
- Gitte Hagemann- nyvalgt som bestyrelsesmedlem
- Anne-Marie Rydder - ønsker ikke genvalg
- Rita Søndergaard - ønsker ikke genvalg
- Henrik Lykke ønsker at træde ud fra dags dato.
**************
- Else Manley –nyvalgt som bestyrelsessuppleant.
- Mette Gjerskov–nyvalgt som bestyrelsessuppleant.
Ad 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Per Jakobsen blev genvalgt som revisor,
Eni Fenger blev genvalgt som revisor-suppleant.

Ad 10. Eventuelt
Mette Gjerskov foreslog at holde et foredrag på biblioteket om sit spændende liv og sit
arbejde i Folketinget. Forslaget blev modtaget med klapsalver.
Palle Gram overrakte Anne Marie et par gode flasker som tak for godt arbejde i
Gundsømagle Landsbyråd helt fra Landsbyrådets spæde start.
Ligeledes takkede Palle Gram Rita Søndergaard for hendes gode arbejde i
Landsbyrådet.
Sluttelig fik Dirigenten overrakt et par flasker vin for vel udført arbejde på
generalforsamlingen.

Referent Kirsten Lund Jakobsen

22.03.2015

Generalforsamlingen 18. marts 2015

Formandens årsberetning
Marts 2014 til marts 2015
Landsbyrådet blev stiftet 22-3-2009 - og kan således snart fejre 6 års fødselsdag!
Og vores formål er stadig:
At sætte Gundsømagle tydeligere på landkortet i en STOR Roskilde Kommune - og at føre en
kritisk, men konstruktiv dialog med Roskilde Kommune SAMT lave en række alternative
kulturelle aktiviteter i byen. Altså at sætte GANG i GUNDSØMAGLE.
Vi var 13 i bestyrelsen i 2014 - og ALT arbejde foregår frivilligt og ulønnet.
Årets overraskelse:
i september fik vi et opkald fra Kulturforvaltningen om, at man gerne så, at vi deltog på
Kommunens Frivilligdag i Roskilde-hallen!
Den havde vi så ikke lige fået os tilmeldt til, men i 2012 og 2013 var vi med ...
Og da vi nu så efterfølgende fik tilmeldt os og mødte op - fik vi forklaringen:
Vi var indstillet til og FIK en pris fra ROSKILDE FESTIVAL på 25.000 danske kroner!!
Til gengæld vandt vi IKKE Landsbyprisen 2014! Den gik til Herringløse og Gadstrup. Vi havde
ellers lavet et unikt flot oplæg til et informationsprojekt om et tillæg til Roskilde Avis, bedre
hjemmeside, og bedre information til nye borgere i Gundsømagle.
ZEBRA-projektet
Vi afholdt 10. maj 2014 en lille Zebra-event, hvor INFO-standeren blev indviet, mens vores
flagallé var sat op - og vi startede billetsalget til årets byfest!
Projektet har kørt i 2 år - og er nu ved at blive udfaset. Andre landsbyer og bydele skal nu
også prøve at være Zebra-byer.
Men selv om projektet er slut, skal vi fortsat i byen arbejde videre med alt det, vi har lært af
projektet.
Vi skal udnytte hinandens ressourcer - og hjælpe hinanden.
Helt konkret fik vi i 2013 250.000 kr. - disse penge er nu brugt.
Og i 2014 fik vi yderligere 150.000 - som nu bruges på projekter til de unge. Mere herom
senere.
Vi har i februar 2015 afleveret en grundig evaluering omkring Zebra-projektet til Roskilde
Kommune, som de forhåbentligt kan bruge til de fremtidige projekter med de kommende
landsbyer.
Kort om vores tiltag og det resterende arbejde:
Byens Træ – en kunstnerisk INFO-stander:
Den bliver brugt flittigt - og nu bliver den shinet yderligere op med mere plads til
ophæng. Og der skal nok komme lys i den igen ☺

Byens bænke
Vi laver 5 bænke mere. GTS i samarbejde med SCR. Flere grundejerforeninger
har efterspurgt bænke.
Et grønnere Gundsømagle
Træerne trives - og blomsterne kommer op...
Vi laver siddesten omkring vores nye Egetræ(Et Tingsted).
Flag gennem byen
Bliver flittigt brugt ved festlige lejligheder. Og borgerne selv kan også leje flag til
festlige runde dage ...
UNGE-bevilling
Extra 150.000 kr. til de unge
Vi har haft en god dialog med de unge - og har nu et færdigt projekt omkring:
Crossfit-plads (bag ved Brugsen)
Samt penge til møbler og indretning af unge-lokale.
Mere liv på vores Centertorv
Vi har indkøbt 2 sæt MEGA-skakbrikker til torvet via Zebra-projektet. Og vi vil
stadig arbejde for at få flere arrangementer på torvet. Evt. også lidt borde og
bænke.
Vores øvrige grupper:
JAZZ-udvalget:
Landsbyrådet overtog ansvaret i 2014 fra Hanebjælken - og har afholdt 2
koncerter i 2014:
• Cornet-Ole og hans venner (Pinse-lørdag)
• Mette Nadja (lidt anderledes - og intim koncert - indendørs)
Begge gange med flot fremmøde - og samlet har det givet et lille overskud!
Vi har planer om at rykke sensommerens koncert ind til byen - evt. i STAKladen. Dels pga. det
ustabile vejr, men også for at få fat i nogle flere - og måske et lidt yngre publikum.
KULTUR-gruppen:
BYFESTEN blev afholdt med stor succes og for første gang med et lille OVERSKUD. Godt vejr
og stort fremmøde.
Vi prøver igen i år, men vi har vanskeligt ved at skaffe frivillige nok...
Og så er Landsbyrådet nu blevet CONTAINER-ejere, idet en del af overskuddet gik til
investering i en opbevaringscontainer til brug for alt vores grej til Byfesten. I den forbindelse
en KÆMPE TAK til "Den rare vognmand" (Jens Fjellerup) for at hjælpe os med hjemtagningen.
I september holdt vi HØST-marked for første gang. Med frugt fra byens nye zebra-frugttræer,
med smagsprøver og salg af folks hjemmelavede kreationer lige fra is til wienerbrød og
alkoholiske drikke. Det gentager vi lige til efteråret ☺ med endnu flere boder ...

Og i oktober var det igen tid til at lege med disse prægtige flyvende genstande - ude på
Ørebjerget. Flere og flere kommer med til DRAGE-dagen første søndag i oktober. I år med
rigtig god vind - og masser af legende børn og voksne.
Vi har 2 gange før været hos Ebbe Carmel og hans enorme samling af motorcykler og gamle
biler. Men besøgene er vildt populære, så i februar 2015, var vi i igen hos Ebbe - på hans
forunderlige museum og værksted. Og endnu en gang fik vi gode historier og velskænket
FADØL fra hans NIMBUS med sidevogn.
Landsbyrådet hjalp også til ved den legendariske Juletræsfest i Forsamleren. Og i maj har vi et
møde med AOF og Forsamlingshuset for at sikre, hvordan denne stolte tradition kan sikres og
videreføres i de kommende år.
BIBLIOTEKET:
Vores lille dejlige kulturperle på centertorvet! Biblioteket, der i 2011 var MEGET TÆT på at
"dø", kunne 1. marts i år holde en FED FEST, hvor det blev fejret, at der nu bliver åbent HVER
DAG! Landsbyrådet festede med, indviede vores 2 sæt nye MEGA-skakbrikker - og havde til
lejligheden lavet en lille udstilling, der fortalte om "Kampen for Biblioteket" i 2011!
Vi fortsætter med at bakke stedet op, og udover de 3 foredrag vi sponserede på biblioteket i
2014, har vi allerede planlagt flere i 2015. Vi har også planer om Bridge-undervisning på
stedet.
Og en opfordring til ALLE: Brug ØNSKETRÆET og kom med forslag til yderligere brug af
biblioteket.

TRAFIK-gruppen og naturstier
De vigtigste skriverier med Roskilde Kommune:
11-4-2014 Notat til Roskilde Kommune om cykelstier i nord
29-9-2014 Høringssvar omkring Trafiksikkerhedsplan 2014
02-12-2014 Medunderskriver på brev fra Kulturgården omkring ønsket chikane
08-3-2015 Høringssvar omkring evt. bussluse på Hejnstrupvej
Vigtige møder:
22-5-2014 Trafikmøde med Helle Schou og Morten Heegard, fra Vejafdelingen
12-3-2015 Trafikmøde med Torben Jørgensen og Ivan Hyllested
Vi har fokus på:
"Det skæve kryds" ved Hejnstrupvej/Sognevej.
Gulddyssevej ud foran Brugsen (Chikane - bedre og mere sikker krydsning for skoleelever)
Krydset Hovedgaden/Gulddyssevej (Hævet vejflade)
Den nye cykelsti ad Gulddyssevej - skal helt ud til A6 og gerne være asfalteret. Arbejdet går i
gang efter sommerferien.
Chikane/mere sikker overgang ved Gulddysse Kulturgård

Og vi holder stadig fast i et ønske om cykelsti på Holmevej - og videre via grussti til Stenløse
St.
Piledysse-chikanen er IKKE lavet optimalt (Virker ikke fartdæmpende)
Børnenes cykelvej
(Projekt "Synlighed og Zebra" i januar - gratis sikkerhedsveste til over 70
personer
60 km/t på Østrupvej! Vi siger OK til tiltaget - pga. de mange uheld!
Hejnstrupvej-bussluse - vi er ikke 100 % enige omkring en bussluse!
Hastighed i Gundsømagle: Vi ønsker generelt 40 km/t påbudsskilte i byen, i stedet for nu, hvor
der er forskellige skilte med anbefalet hastighed i byen.
UNGE-gruppen:
Vi havde en 2014 en tæt dialog med en række unge mennesker. De ønsker motionslegeplads,
lokaler, som de selv kan bestemme over og en stor fest for de unge.
P.t. har få vi aftalt:
• Projekt Crossfit (forhåbentligt bag ved Brugsen) - via Leg & Landskab (Tilbud på
121.000 kr. foreligger) Redskaber er aftalt med de unge selv og motionister i byen.
• Indretning af lokale i den gamle politistation (med møbler, hygge mv.)
Senere kan der blive tale om lokale i Gundsømagle, evt. i den gamle børnehave på
Gulddyssevej v/Brugsen.
Rosentorvet - BYCENTER:
Det er meget vigtigt hele tiden at have øjnene åbne for at skabe flere aktiviteter på vores
centertorv. Vi har indkøbt 2 sæt skak-brikker, som vi brugte ved festen for Biblioteket 1.
marts, og er hele tiden opmærksom på at indfange nye ideer til aktiviteter.
Og som en nyhed kan vi hviske jer I ørerne, at Linda (medejer af Pubben) åbner en
smørrebrødsforretning, hvor Slagterbrødrene havde til huse - sandsynligvis allerede 4. maj!
Desuden vil G77's udmærkede initiativ omkring Fitness-klub i kælderen (200 m2) også skabe
mere liv i centeret.
PR-gruppen:
Hjemmesiden kører videre som altid, med nyheder fra byen, en KALENDER over begivenheder
(fra en række foreninger, kirken, Gulddysse Kulturgård m.v.). Og med mødereferater fra alle
Landsbyrådets møder.
Facebook kører i højeste gear - vores KØB, SALG og BYTTE side har nu 505 brugere - og
gruppen "Gundsømagle – Zebra By" har 641 medlemmer.
Der er rigtigt megen aktivitet på siderne og en god dialog om rigtig mange emner omkring
byen.
I næste uge udkommer vores 10. nummer af "Gundsømagle Landsby Nyt" I et helt nyt design
og med en ny samarbejdspartner, Roskilde Mediecenter. Glæd jer!

Og så fik vi i 2014 lavet 50 flotte kaps med vores logo (via Jørn Egvang) De skal bruges til
vores frivillige ved JAZZ-arrangementer og ved BYFESTEN, så de ikke får solen i øjnene.
Øget samarbejde med andre foreninger
Vi ønsker brændende et godt samarbejde med alle øvrige foreninger og instanser i byen. Vi
forsøgte os i 2014 med at foreslå en form for støtteforening til Forsamlingshuset, med det
formål at skabe mere liv i huset, specielt på hverdagene. Det lykkedes ikke helt, men vi har
ikke opgivet håbet om, at huset kan bruges til meget mere. F.eks. bankospil en gang om
måneden.
Vi har et godt samarbejde med menighedsrådet, AOF og Gulddysse Kulturgård, omkring at
informere om deres tiltag og arrangementer.
Fremtidige projekter:
Ideen om at udnytte Forsamlingshuset mere på hverdage kan hurtigt blive virkelighed, idet vi
har fået et tilbud om projekt "DANS MED DIN NABO".
Et projekt der skal køre 4-5 gange i maj-juni - og evt. slutte med en opvisning, sandsynligvis
ved BYFEST 2015!
Og så søger vi en god idé til et projekt, der kan gøre, at vi vinder Landsbyprisen 2015 i
Roskilde Kommune! Så skriv, ring, mail - hvis du ligger inde med et godt projekt. Vi kan vinde
100.000 kr. / 50.000 kr. Hvad med en skaterbane til de unge? Eller?
Herudover har vi faktisk aftalt et geare lidt ned - og ikke starte op på yderligere projekter - og
ikke sætte mere i gang, end vi kan overkomme.
Hvordan kan DU hjælpe?
Du kan hjælpe ved at fortsat at være medlem af Landsbyrådet – og gerne skaffe flere
medlemmer. Med flere medlemmer står vi stærkere overfor Roskilde Kommune.
Hvis du også melder dig som aktiv hjælper til vores aktiviteter, er hjælpen endnu større – og
slutteligt er du velkommen som medlem af bestyrelsen.
Sidste års forslag om et husstandsmedlemsskab til 250,- kr. årligt har været en STOR
SUCCES. Det har skaffet os hele 45 nye medlemmer - hjerteligt velkommen til DEM!
Og til sidst TAK, TAK og atter tak
Til sidst en KÆMPE TAK til bestyrelsen, til Landsbyrådets trofaste hjælpere, til vores
annoncører og sponsorer. Og også til vores politikere – og vores kontakter i Roskilde
Kommune.
På Landsbyrådets vegne
Palle Gram
Formand for Gundsømagle Landsbyråd
18. marts 2015

