
Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19:00  

 

Deltagere: Kirsten, Georg, Pernille, Flemming, Erik, Asger, Palle, Steen, 

Karin,Werner 

Fravær:   Mariann, Lene, Birthe kommer kl. 20, Stine 

 

Dagsorden og referat:  

Emne: 

 

Opfølgn/ 

ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer - Erik  

2) Valg af referent - Karin m.fl.  

3) Opfølgning på referat fra sidste møde 

        Cykelpumpe?  Vi afventer evt. udspil fra OL-cykler 

        Omkring byrødder: 

Landsbyrådet kan med fordel lave nogle jævnlige kontaktmøder med vores 

lokale politikere - så der kan gives orientering BEGGE veje … 

Referat: 

*Cykelpumpe, er opsat af cykelforretning. 

*Ideen om kontaktmøder er taget til efterretning 

 

4) Nedsættelse af ad hoc grupper 

Generalforsamlingsgruppe 

Opgaver:  

Lave dagsorden til opslag og udsendelse via mail 

Hvem er på valg? (Erik, Karin, Mariann, Werner, Birthe ) 

Det praktiske på dagen: Servering, IT-udstyr, navneskilte mv. 

Der skal findes en ordstyrer. 

Georg´s melding om udtrædelse. 

Er de 4 nye (Steen, Pernille, Stine og Flemming) valgt for 2 år? 

Er der nye emner til bestyrelsen? 

Referat:  

*Praktisk  arbejdsgruppe nedsættes; plan skal være parat til næste 

bestyrelsesmøde - Palle, Erik, Steen, Flemming. 

*De nævnte 5 personer er på valg. 

*Ordstyrer vælges på martsmødet. 

*Georg udtræder af landsbyrådet ved GF 

*Det bekræftes, at de 4 nye er valgt for 2 år. 

 

        Revy-gruppe 

Indsamling af emner er igangsat 

Opgaver: 

Det praktiske før og efter 1. juni 

PR, Salg af billetter, bordopstilling, servering, indkøb i Brugsen, budget 

Skal der laves et tilbud om oste/pølse tallerken. 

Referat: 

*Praktisk arbejdsgruppe nedsættes: Erik, Asger, Palle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Orientering fra formanden  

Kirsten har meddelt at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen ved 

Generalforsamlingen  

 

OL-cykler er vores nye nabo til Landsbyrådet i BY-centeret 

  Indlevering af cykler til reparation dag-til-dag. 

 

Kort om foreningernes deltagelse i Byfesten - jvf. mail fra Birthe Black 

 

Vedligeholdelse og orden på vores kontor samt INFO-standeren 

    Lys og rammer i stykker.  Leverandør af A4-rammer er: Riff 

    DAPI v/Tom Djebbara kan evt. lave ny ramme i plexiglas  

 

 

 

 

 

 

 

Flemming 

Karin 

 



G77 (Jarl) beder Landsbyrådet om støtte til deres ønske om en ny hal ved 

Margretheskolen. 

 

Skal vi stadig være medlem af Landsdistrikternes Fællesråd? 

    Prisen er 1200,- kr / årligt. 

Referat: 

*Kirsten udtræder i “utide” - Asger (suppleant) indtræder.  

*Foreningers deltagelse i byfesten - Birthes mail taget til efterretning. 

*Lys i infotræ - det vedtages at leje kran når lys skal repareres/udskiftes- 

Georg/Flemming 

*Nye klaprammer indkøbt - opsættes snarest - Flemming 

*G77's ønske om en ny multihal ved Margretheskolen får Landsbyrådets fulde støtte og 
opbakning. Den vil være med til at styrke en lang række sunde idrætsgrene i byen, og 
være med til at gøre byen meget mere attraktiv i forhold til at tiltrække nye beboere. 
Landsbyrådet vil gerne deltage i et seriøst arbejde med at komme med konstruktive ideer 
til hallens funktioner.  
 *Medlemskabet af landdistrikternes fællesråd opsiges - Palle 

 

Supercykelsti Jyllinge-Stenløs (Egedal har bevilget pengene) Hvad betyder det 

for Gundsømagle? Dialog på facebook. 

Referat: 

*Den nye supercykelsti (som realiseres i slutningen af 2018) betyder at vi her får en 
cykelmulighed fra Gundsømagle til Stenløse, nemlig via Gulddyssestiens udmunding i A6 - og 
mod nord langs A6 til supercykelstien langs Krogsholmsvej.  Men ruten langs A6 er fra 
Værebro Å og mod nord, blot en afstribning og ikke en "ægte" sikker cykelsti.  Pga. dette - 
skal Landsbyrådet stadig kæmpe for den meget kortere rute mod S-toget - via Holmevej og 
mod nord ad stien Blæsensborgvej. 
 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6) Økonomi og medlemmer   v/Erik  

Status på økonomi og medlemmer.  

Erik har udarbejdet et REGNSKAB for 2017. 

Gennemgang og kommentarer til dette! 

Referat:  

*Nuværende økonomi: ca. 93.000 på bankkontoen, heri er indeholdt kr. 50.000 fra 
Roskilde Kommune (25.000 x 2 til henholdvis byfest og jazz). 
Nuværende antal medlemmer: ca. 420 
*Erik havde på forhånd udsendt årsrapporten for 2017 og budget 2018       til alle 
bestyrelsesmedlemmer og udbad sig i den forbindelse      eventuelle kommentarer. 
*Kirsten anførte at trafikgruppen måske ville få brug for flere penge end de i budgettet 
anførte 1000 kr. Dette anså hverken bestyrelsen eller kasseren som noget problem. 
*Formanden nævnte, at indtægten for annoncer i vort medlemsblad er påvirket af, at 
nogle annoncører først har indbetalt i 2018 (kr. 3,800) 
*Årsrapporten 2017 er d.d. gennemgået og godkendt af revisor. 
*Regnskab godkendt af revisor d.d. 

  
        Budget/Regnskab for vores aktiviteter bør strømlines! 

Palle har lavet et eksempel på et simpel budget/regnskab, som kan bruges 

efter tilpasning ved kommende arrangementer (Se vedlagte). 

Der bør ved aflevering af regnskab altid vedlægges kvitteringer. 

Referat: 

*Vedtages. 

 

 

 

 

 

 

 

7) NY HJEMMESIDE   v/Asger 

Visning af skabelonen for den nye hjemmeside 

Har tovholderne og øvrige givet de nødvendige materiale til Asger? 

Billeder af alle i bestyrelsen ..  

I bedes medtage eller på forhånd levere et passende ansigts-billede til 

hjemmesiden.  

 

Asger 

 

OBS: 

Alle 



Palle tager kamera med, så vi kan tage billede af de personer, der ikke 

allerede har leveret photo :-)  

Referat: 

*Oplægget godkendes så langt det er nået.  

*Alle adresser på bestyrelsesmedlemmer slettes -  Asger 

*Nødvendige materiale og fotos venter til efter GF 

 

8) Undergrupperne's kommissorier 

Vi mangler blot et kommissorie for event/kulturgruppen. 

Øvrige kommissiorier ligger nu på hjemmesiden.  

Referat: 

*Werners forslag om samarbejde med alle foreninger i byen om fælles 

aktiviteter vedtaget. Werner inviterer foreningerne til samarbejde. 

*Kommisorium for madfællesskabet ønskes - Karin 

 

 

 

 

 

 

 

  

9)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 

 

        Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 

Evalueringsmødet omkring chikaner med Roskilde Kommune d. 5. februar 

Referat: 

*uddybes i seneste referat fra trafikgruppen. 

*nyt emne bedes taget op med RK - tung trafik gennem byen - 

trafikgruppen 

 

BYFEST   v/Flemming  

Der afholdes møde d. 13. februar 2018 i BYFEST-gruppen 

Jagtforeninger og G77 har sagt nej-tak til mad-boder, Gundsø Smørrebrød 

siger JA 

Konceptet ligner nu 2017 - men byfestgruppen satser dog på fornyende 

elementer - bl.a. lounce og drinks-telt - morgen-optog mv. 

Joy kommer til morgenbordet og holder tale!  PS2 leverer dansemusik! 

Referat: 

*2 mindre telte indkøbt (afstemt med kasserer/formand). Tænkes 

udlejningsegnede i “ikke byfest” tider. 

*ansøgning om spiritusbevilling er undervejs. 

*aftensmaden leveres af Kvickly - Snorre er tovholder 

*udover Gundsø Smørrebrød har spejderne, Dilettanten og Pizzeriaet givet 

tilsagn om deltagelse. 

 

        Jazz-udvalg    v/Palle 

De to 2018 koncerter er på plads - Udgift til orkestre svarer nøjagtigt til vores 

samlede tilskud fra RK omkring jazz'en. 

 

        Event/Kulturudvalg/Bibliotek   v/Werner  

Kommende planer og arrangementer 

Referat: 

*Brædtspilsdag i september i samarbejde med biblioteket - Karin 

 

Natur- og stier  

Arbejdet ligger pt. stille, men Palle følger ridepigernes arbejde omkring stier. 

 

        UNGE-gruppe     v/Birthe 

SKATER-projektet er pt. lagt i bero. 

Referat: 

*taget til efterretning 

 

 

Kunst på kontoret  v/Birthe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fællespisning   v/Karin 

Der er/var udsolgt til 4. arrangement d. 5. februar :-)  

Næste arrangement er 6. marts 2018. 

Jeg (Palle)har skrevet til formand Henrik i forsamlingshuset - omkring at tage 

spørgsmålet om en evt lavere takst for leje op. 

Referat: 

*styregruppens medlemmer siden starten i foråret 2017 er:  Christina 

Andersen, Mariann Christoffersen, Lene Barfod, Morten Gjerskov og Karin 

Linde Pedersen. 

*Palles henvendelse til forsamlingshuset om lavere husleje taget til 

efterretning. 

 

PR-gruppe     v/Palle og Asger 

Ny hjemmeside er sat på et særskilt punkt på dagsordenen pga. vigtigheden 

Der satses på BLAD nr. 15 til maj måned! 

Ny udgave af BYENS KALENDER ER udgivet 23/1-2018 og opsat. 

Præsentation af Palle's plan om PR-kampagne på Facebook! 

Referat: 

Facebook diskuteres - tonen i indlæggene, politik, landsbyrådets rolle, 

administrators rolle, arbejdsbyrden, værdien i at kunne udveksle  

synspunkter.  

Gundsømagle er ikke længere zebraby - betegnelsen er uaktuel og 

Gundsømagle zebraby foreslås enten nedlagt/omdøbt/overdraget til privat 

regi.  

Evt. en sammenlægning med siden “Gundsømagle her bor vi”, som den 

fremtidige facebookside her i byen, hvor meningsudvekslinger kan foregå. 
Nogle mente at Landsbyrådets alene kunne bruge Facebooksiden "Gundsømagle 
Landsbyråd", mens formanden mente at det var vigtigt at Landsbyrådet også administrerede 
gruppen "Gundsømagle - Zebraby" (som nu omdøbes), da der her foregår en til tider 
interessant dialog om byen. 
Det aftaltes at Landsbyrådets brug af Facebook tages op på Generalforsamlingen, således at 
vores medlemmer kan give udtryk for deres holdning til anvendelsen.  
 

Oplæg og ideer modtaget fra Alex Dalum til markedsføring af Landsbyrådet. 

Referat:  

Ales Dalums råd er bl.a. fast åbningstid på kontoret - brug af facebook og 

hjemmeside.  

 

10) Eventuelt– og hørt i byen! 

 

 

Næste møde er  onsdag d. 7.  marts   kl. 19:00   

 


