
Side 1 

 

                Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

                Dato: 07-12-2020       Tid: Kl.   18.30 – 21.00  
 

Palle Gram Jørgensen    M 

Palle.gram.joergensen@gmail.com  

Mob.: 2681 1621                                 

Karin Linde Pedersen  M    

Linde.pedersen@gmail.com  

Mob.: 4013 5951                    

Erik Wendel Nielsen     M 

erikwendelnielsen@gmail.com  

Mob.: 4015 1431                         

Birthe Black     M 

bb@birtheblack.dk  

Mob.: 4028 8828                                 

Steen Andersen     M 

Skovly130@gmail.com  

Mob.: 4031 3795                      

Lene Barfod      M 

lenebarfod@mail.dk  

Mob.: 2645 6193                         

John Kruse Andersen     A 

krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744                                 

Anne-Louise Bjerregaard  M 

Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100                                     

Leif Thornberg    A 

leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413                                          

Karen Fonseca     A 

karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612                                 

  

         Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden og referat :                                                                                          

1) Valg af ordstyrer       Palle 

2) Valg af referent         AL 

3) Kan dagsordenen godkendes        Dagsorden 

godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat        Byfest dato 

afventes 

5) Orientering fra formanden 

a) Gundsømagle Landsby Nyt nr. 19 er gået i trykken – og 

forventes leveret til os fredag d. 4. december. 

Annonceindtægten beløber sig til 22.200 kr.  

Vi sætter oplaget op til 1400 stk. 

 

Ad a) Bladene omdeles senest i kommende uge. De fleste er 

allerede omdelt. 

 

b) Con Amore prisen blev vundet af ROSKILDE KOMMUNE, hvilket 

giver indstilleren Gundsømagle Landsbyråd en præmie på kr. 8000,-. 

Hvornår de bliver udbetalt er endnu uvist. 

 

Ad b) Palle er blevet meddelt at arrangementet med overrækkelse 

af pris afventer 

 

c) Georg – Årets Borger – blev fejret d. 24. november – og fik en 

flot kurv samt blomster fra Isabella. Stor omtale i vores blad – med 

forsidebillede. Georg – Årets Borger – blev fejret d. 24. november – og fik en flot kurv samt blomster fra Isabella. Stor omtale i vores blad – med forsidebillede. 

 

d) 2517 løg er nedsat bag den grønne område bag Brugsen – OG 

den 25. november blev der plantet 7 store paradis-æble-træer langs 

den nye asfalterede sti. Det bliver SÅ flot … 

 

Ad d) der mangler fortsat løg ved ind- og udfaldsveje – de kommer i 

foråret 

 

Palle 
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Side 2 

 

e) 290 har betalt kontingent pr. dags dato. Palle udsendte rykkere 

til de resterende medlemmer onsdag d. 2. december. 

 

Ad e) Der resterer stadig et par udeståender. Erik undersøger 

mulighederne for at få automatisk opkrævning en gang årligt. 

 

f) Tilbud fra Nærboks om opsætning af 2 store pakke-bokse ved 

Bycenteret. 

 

Ad f) Landsbyrådet er positive over for forslaget. Palle tager kontakt 

til Folmerhus om han er med på ideen. Evt. placering diskuteres 

herefter.  

 

g) Møde d. 6-1-2021. Klaus Giessing, G77 har inviteret ca. 10 

personer til møde omkring den gamle boldbane og de nærmeste 

omgivelser, herunder det tomme og halvt nedrevne hus/grund. 

 

Ad g) Kommunen har budt på grunden. Landsbyrådet deltager i 

mødet den 6/1 ved bålhytten/spejderhytten. 

 

h) Henvendelse fra Martine Regstrup – omkring ønske om at flytte 

byskiltet længere ud af Østrupvej – i lighed med den ændrede 

placering på Holmevej. 

 

Ad h) Landsbyrådet støtter op om ideen og Palle vil arbejde på et 

brev til kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

6) Forårets møder i 2021 aftales (Husk kalender) 

11/1 kl. 19-21.30 

9/2 kl. 19-21.30 

10/3 kl. 19-21.30 

Generalforsamling 17/3 

15/4 kl. 19-21.30 

17/5 kl. 19-21.30 

8/6 kl. 19-21.30       

 

Karin bestiller forsamlingshuset til generalforsamling 

ALLE 

 7) Julehygge med en bid mad og lidt vin       

   Herunder drøftelse af Året, der gak – og året der kommer. 

 

 

ALLE 

8) Eventuelt – og nyt fra byen       

 

Lys på bytræet efterlyses. Erik indhenter tilbud hos Fjordens El.  

Birthe foreslår at der afholdes en arbejdsdag til forskønnelse af bycentret. 

 

 

ALLE 

 


