
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. september kl. 18:30 til ca. 20:30  
 
Deltagere: Kirsten, Georg, Henrik, Birthe, Werner, Palle, Mariann, Gitte 
Fravær: Karin, Erik, Lene, Mette 
 
Dagsorden med referat:  
Emne: Opfølg./ 

ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer: Henrik  
2) Valg af referent: Birthe 
 

 

3) Orientering fra formanden  
Bibi træder ud af bestyrelsen pga. personlig travlhed. 
Charlotte og Bibi træder ud for en periode (foreløbig). 
Regler for Byens æresborger - status? 
Intet nyt 
Betaling for flytning af sten omkring byens egetræ. RK har accepteret at betale 
faktura! 
Dejligt 
Ødelagt "Byens Bænk" er nu blevet repareret. Formanden foreslår at den placeres 
ved grønt område på Ørebjergvej med udsigt til Ørebjerget. 
OK 
Formanden opfordrer bestyrelsesmedlemmerne om deltage aktivt i byens liv, vores 
egne arrangementer og andres foreningers arrangementer. 
OK 
Rikke Hansen efterlyser borgere, der kan bruge et par timer om ugen til at læse 
dansk og læse breve for vores flygtningefamilier 
Eva Stenild og Kirsten opfordrer også. Joy besøger en familie d.d. 
Status på vores vagtplan for kontorets åbning hver torsdag. 
Kirsten sender en ny ud. 
Retningslinier for referatskrivning og breve med videre. 
Se og gem Palles mail fra 5.sept. om emnet. 
RK holder som vanligt møde for alle frivillige i foreninger. Fredag d. 30. september - 
Tilmeldning kan ske på (senest 9. september) 
Roskilde.dk/frivilligfredag  
Opfordring til alle i bestyrelsen 
     Den nye campingplads. 
 Høringssvar er afsluttet. Ok fra GL men ikke alle er lige begejstrede, bl.a. Dansk   
Campingunion og enkelte lodsejere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Palle 
 
 
Alle 
 
 
 
 
Kirsten 
 
 
Alle 

4) Landsbyprisen 2016 
Deadline for projekter er 30. september 2016. 
Idé fra Søren Dall - Svævebane v/Ørebjerget  
Andre ideer fra udvalget? 
Vi støtter svævebanen, men venter på et økonomisk overslag og en plan fra Søren 
Dall. 
Palle følger op på svævebanen. 
Spændende byporte, springvand og fontæner?? Werner/Mariann indkalder gruppen 
snarest. 
Roskilde Kommune gjorde opmærksom på at ”Ud i det blå”-puljen kan også søges, 
hvis Svævebane-projektet ikke kan nå at deltage i Landsbyprisen. 
Andre ideer? 

 
 
 
 
 
 
Mariann 
Werner 

5) Oprydning på vores kontor 
Hvad foreslår det nedsatte udvalg? 
Malerier fra Gulddyssegården på væggen mod Efemia 

 



Opsætning af gitter foran vinduer. 
Mere lys generelt og over skrivebord.  
Printer og pc. 
 
Udvalget går i gang snarest. Karin har lavet en plan. Når oprydning, gitter og lys er 
i orden, kan der sættes kunst op. Birthe er i kontakt med Kathe Rasmussen fra 
Gulddyssegården. 
Palle donerer PC og køber printer/kopimaskine. 
 
6) Udlån af borde/Stole 
Formanden foreslår at bestyrelsens medlemmer gratis kan låne borde/stole ved 
særlige lejligheder. Desuden kan borde udlånes gratis til arrangementer i 
Bycenteret - eks. loppemarkeder mv. 
OK 
 

 

7) Paraplymøde for foreninger 
Det afholdes: Uge 41  Onsdag d. 12. oktober kl. 19:00  i Forsamlingshuset 
Der er nedsat et udvalg til at planlægge mødet (Erik, Karin, Mariann og Palle). 
Udvalget har holdt møde 31-8, og lavet en invitation til alle foreninger i byen. Den 
er udsendt 4-9-2016.Når byens foreninger har meldt tilbage udarbejdes den 
endelige dagsorden. Vores foreløbige punkter til dagsordenen er: Byfest, 
Informationsblad og Byens Kalender. 
ALLE fra bestyrelsen forventes at deltage. 
Palle har mailet ud til alle relevante foreninger m.fl. Kirsten har opdateret 
foreningslisten på hjemmesiden. Udvalget laver en ”streng” dagsorden med emner. 
Byfesten er et stort emne. Der skal indgives ønske om taletid til relevante 
ting/emner.  Formanden opfordrer Henrik til at holde et lille indlæg om 
Forsamlingshuset 
 

 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
Henrik 

8) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi     
Kr. 76.000,- i kassen efter ALT er betalt omkring BYFEST og JAZZ. 
Status på medlemmer og betalinger for 2016 
366 har betalt for 2016, det er 10 mere end sidste år. 62 har ikke betalt endnu. 
Hvis nye medlemmer indmelder sig midt i året, kan der gives et nedslag på 10 kr. 
pr. måned frem til næste 1. januar. 
Evaluering omkring BYFEST er indsendt til RK. 
OK 
Sensommerjazz forventes at give et lille overskud. 
Ca. kr. 3000,- til deling og investering. 
Tilskud til BYFEST, JAZZ i 2017 mv. skal indsendes senest 15. september 2016. 
Palle søger. 
 

 

9) Orientering fra undergrupperne:  
  
Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
Gulddysse-cykelstien  - status 
Skulle påbegyndes i august 2016 – men mangler en lodsejers godkendelse 
Cyklistplan 2016 
Læs cyklistplanen 2016-2020 
Forandring ved Bytorvet. Efter et møde med kommunen tages projektet op igen 
med alle parter og også deltagelse af Benjamin Knudsen, Kvickly, Jyllinge. 
De senest afholdte trafikmøder. 
Højden på hækken Hejnstrupvej/Sognevej er for høj. 
Erik, som grundejerformand for Nyvej + især kommunen skal løse problemet! 
Snak om forskellige træer i rabatter. Flere projekter er droppet pga. dårlige 

 



jordbundsforhold.  
Evt. søjleeg ell. andet foran boldbanen? En sag for Natur- og Stiudvalg – ikke for 
os. 
Læs i øvrigt Kirstens referater fra 16.08. og 25.08.2016! 
 
BYFEST   v/Henrik 
Hvad gør vi omkring 2017? Emnet tages op på Paraplymødet. 
Skal ”magten” styringen af Byfesten overgives til andre? Gennemtænk emnet 
grundigt og kom med forslag til næste møde den 5. oktober! 
 

 

Jazz-udvalg    v/Palle 
Sensommerjazz 27/8 - Bria Skonberg var en forrygende flot oplevelse! 
Jazz-koncerterne i 2017 skal snarest planlægges. 
Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard har givet tilbud på Pinse 2017-
koncerten. 
OK 
 

 

Event/Kulturudvalg    v/Gitte 
Cykeltur 11/9, Christiansborg med Mette Gjerskov 17/9, Dragedag,  
Banko, Juletræ 
Støt og deltag mest muligt! Sæt X i kalenderne ☺ 
 

 

Bibliotek   v/Lene 
Torsdag d. 27/10 er der foredrag af Patrick Beckett, en anden variation af kaffe end 
tidligere. 
torsdag d. 17/11 er der foredrag af Eva Stenild, Safari i Tanzania. 
Annonceres af biblioteket. 
 

 

Natur- og stier   v/Palle 
Ingen aktiviteter pt. 
 

 

UNGE-gruppe     v/Birthe 
Oliering af crossfit-redskaber - 10. september? 
Intet nyt vedr. de unge. Birthe har ikke været på skolerne i 3. mdr. 
Gitte og Birthe arbejder på at skaffe olie. Rune er svær at få fat i, men indtil videre 
holdes der fast i datoen. 
Gitte og Palle deltager. Flere????? 
 

 
 
 
 
Alle 
 

Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
Hvordan skabes der mere liv i Bycenteret? 
Folkemøbel i bycenteret (Forslag via Jytte fra Roskilde Bibliotek) Opstilling af 2 
"møbler" er nu godkendt af Folmerhus v/Søren Husted. 
Palle sørger for at få møblerne til centret. 
Birthe og Jarl samarbejder om emnet sammen med Folmerhus og forretningerne. 
Der er planer om renovering af facader, vægge og udendørs bede. Nærmere besked 
følger, når vi ved noget. 
JULEMARKED I CENTRET DEN 3. DECEMBER KL. ???. Nærmere besked følger. 
 

 
 
 
 
Palle 

PR-gruppe     v/Palle 
Forberedelse af blad nr. 13 (Velkommen til Gundsømagle) 
Palle indkalder snarest til møde. 
Afventer Paraplymødet 
Byens kalender – status 
Kirsten og Gitte opdaterer byens kalender i stedet for Bibi. 
 

 
 
 
 
Kirsten 



10) Eventuelt– og hørt i byen! 
 

 

Næste møde er onsdag d. 5. oktober kl. 18:30.       
Afbud fra Mariann.  
Paraplymøde den 12. oktober! 
Afbud fra Birthe 

Alle 

 


