
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 18:30  
 

Deltagere: Palle, Birthe, Lene, Stine, Erik, Asger, Mariann, besøg af  
Alex Dalum 

Fravær: Karin, Flemming, Steen 

 
Dagsorden/Referat: 
Emne: 
 

Opfølgn/ 
ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer 
Erik 

 

 

2) Valg af referent 
Mariann 

 

 

3) Opfølgning på referat fra sidste  
Erik fremviste eksempel på materiale til fremstilling af “Årets Borger”- tavle 

 

 

4) Orientering fra formanden  
 

© Samarbejdet med Erhvervs-Netværket i Nord (Steen Broby) - omkring 
en registrering af mindre erhvervsdrivende i Nord.  Projektet kører - 
Gundsømagle Landsbyråd er med i databasen, det nu pt. har 60 CVR-
registerede firmaer i nord med. Se mere på:  www.4000Nord.dk  
Flere bør dog med i netværket - hvis at det skal blive brugbart! 
 

© HØST-markedet gik OK - VI fik 13 nye medlemmer. Der kom en del 
besøgende på kontoret, men ikke nogen forslag til projekter til 
Landsbyprisen :-( 

 
© INFO-standeren - vedligeholdelse Knækkede plast omslag! 

Referat:  
Karin er i gang. 
 

© Metalplade med alle navnene gennem tiderne, der har været "Årets 
Borger"  Palle har 3/10 2018 lavet en liste over de hidtidige borgere, 
der har fået den fornemmer pris.  
Referat:  
Erik fortsætter opgaven, se pkt. 3 
 

© Fiskebil til Gundsømagle - Status! 
Referat:  
intet nyt endnu 
 

© Ifm. input til Landsbyprisen - kom der forslag om en multibane 
(fodbold/Wolley/Basket). En sådan findes allerede på SCR-skolen, og 
Palle har fået bekræftet at den kan bruges af Gundsømagle's ungdom, 
udenfor skolens åbningstider. 
Referat:  
Søren Solborg har fremsat forslag om multibane. SCR har en bane, der 
må bruges. Kendskab hertil bør udbredes på en god måde. Forslag om, 
at vi kunne lave event sammen med skolen på banen. 
Palle har genfremsendt scaterbane projektet til nominering af 
landsbypris  

 



 
© Hullet/krateret på marken mod Østrup! Kommunen har været på 

kontrolbesøg. 18.000 m3 opfyldt! - Så vidt det kan ses, er projektet nu 
afsluttet! 
Referat:  
Tilladelse er givet og alt er i orden. 
 

© Udlån af vores kontor.  
Referat:  
intet at tilføje 
 

© Kasper Thunø (fmd. Margretheskolens Skolebestyrelse) søger 2 
medlemmer til skolebestyrelsen - med lokalkendskab - men ikke 
nødvendigvis tilknyttet skolen! Kan vi hjælpe? 
Referat:  
Eksterne medlemmer er ulønnede. Birthe vil gerne være medlem, hvis 
der kan aflønnes. Det er ikke et krav, at der skal være 2 eksterne 
personer 
 

© Lidt om formanden's tanker om et fremtidigt og anderledes landsbyråd 
Referat:  
Tankerne går på, at Landsbyrådets bestyrelse kunne bestå af 
repræsentanter fra byens store foreninger og derunder have 
undergrupper, der varetog BYFEST, sociale arrangementer, BLAD-
udgivelse mv. På den måde ville det være nemmere at debattere 
væsentlige emner som f.eks. seniorboliger samt skabe et bredere 
samarbejde i byen. 
 

© Tråd på FB omkring Bredbånd/Internet hastighed i Gundsømagle! Skal 
vi involvere os. 
Referat:  
Forslag: konsulter evt. Waoo’s hjemmeside. 
Vi foretager os ikke yderligere. 
 
Håndboldmål afhentes på materielgården og opstilles på byfestpladsen 

 
 

 
 
5)  Nyt LOGO til Landsbyrådet!  (Herunder ny hjemmeside v/ Asger) 

Årsag: Vi fylder 10 år næste år... 
Dette kunne være en god anledning til at forny vores design! 
Det ny logo skal være velegnet til vores nye hjemmeside 
Alle er blevet opfordret til at komme med forslag - herunder også Alex 
Dalum, som har lovet at dukke op til mødet - og præsentere nogle forslag!  
Referat:  
Alex Dalum fremviste forskellige skitser til et nyt LOGO. En skitse, der 
forestiller byens træ blev valgt. 
Vi ser gerne, at det repræsenteres i næste udgave af Gundsømagle 
Landsbynyt. Roskilde Medie Enter (som laver vores blad) hyres til at renterne 
LOGO`et i nogle flotte farver, gerne grøn og grå. 
Jimmi Røldal skal kende logoet for at komme videre med design af 
hjemmeside.  
 

 

6) Forretningsorden og kommissorier 
Fremlæggelse af de grupper's kommissiorer, der endnu ikke er færdige og 
godkendt. 
Referat: 
Kunst og Kultur: Markedsdage i centeret tilføjes. Hvis vi er med i 
markedsdage-event forventes det, at vi får del i indtægt/udgift.  

 
 
 
 
Birthe 



Fællesspisning, der mangler afsnit om budget 
Stier og natur: Asger skal tilføjes 
Byfest: evt. opdatering 
 

Karin 
Steen 
Palle, Erik 

7) Persondataforordningen 2018 
Stine's forslag til vores udgave forelægges og bringes til godkendelse! 
Den bør offentliggøres i næste nummer af BLADET, og lægges på 
hjemmesiden! 
Referat: 
Fint forslag fra Stine. 
Det kan godkendes med ganske få rettelser.  Det skal præsenteres i næste 
udgave af Gundsømagle Landsbynyt. 
 
 

 

8) Planerne om senior-boliger i Gundsømagle 
Orientering er tidligere fremsendt løbende i mails fra formanden! 
På dette møde skulle tegninger/skitser fra Roskilde Kommune gerne være 
tilgængelige, således at vi mere deltaljeret kan drøfte vores holdning til et evt. 
projekt. 
Artikel fra DAGBLADET 3-10-2018 er rundsendt til bestyrelsen. 
Referat: 
Vi enedes om, at vi gerne ser bygget seniorboliger i byen, dog ikke på denne 
grønne plet i byen. Denne bruges til flere forskellige aktiviteter til glæde og 
gavn for byens borgere. 
Der er møde torsdag i den tilstødende og aktuelle grundejerforening torsdag. 
Vi afventer deres beslutning. 
 

 

9) Skal vi skifte bank? 
Formanden orienterede på sidste møde om sit ønske om at skifte bank! I 
dagspressen har alle kunne følge med i situationen. 
Formanden har kontaktet AL bank. og haft en dialog med filialchef Birthe 
Humle i Jyllinge. En bankskifte ville kunne laves ganske smidigt, med en vis 
overgangsperiode. Vores MobilePay nummer kan beholdes, men selvfølgelig 
får vi i givet fald et nyt kontonummer, som skal ind på hjemmeside, og 
diverse materialer. 
Lad os tage en seriøs debat om emnet og hvis der er uenighed om en løsning, 
vil formanden bringe det til afstemning på november-mødet. Dem der ikke er 
tilstede her, vil så få mulighed for at stemme via mail. 
Referat: 
Som konsekvens af hvidvaskskandalen i Danske Bank skiftes til Arbejdernes 
Landsbank. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle/Erik 

10) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
Status på økonomi og medlemmer.         
Opkrævning for 2018-kontingenter er igangsat af Palle og Erik 
383 har betalt pt. for 2018  (48000 kr)  
 
Spørgsmålet om fremtidig kontingentstørrelse må drøftes færdig inden vores 
næste generalforsamling i marts 2019. 
 
Støtte til BYFEST og JAZZ-koncerter ER søgt. (50.000/10.000 til byfest og 
25.000 til de 2 jazz-koncerter) 
 
Udlejning af vores 2 "store telte". Retningslinier og regler for udlejning! 
Referat: 
Der er penge på kontoen og vi har kun et lille udestående med Gulddyssegård 
i forbindelse med jazz arrangementerne.  
Regnskab for Fællesspisningen er ikke afsluttet.  
Inden generalforsamlingen skal vi diskutere evt. nedsættelse af kontingent.  
Udlejning af vores telte: er det besværet værd ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flemming 
 
 
 
 

11)    Kort status fra de eksisterende grupper siden sidst: 
 
Trafik- og trafiksikkerhed  v/Asger   
Der er lavet nyt fortov på et stykke af Gulddyssevej! 
Der er kommet ny gadebelysning på Gundsømagle Parkvej! 
Byens Svanepar og 3 unger lever efter sigende i bedste velgående :-) 
Referat: 
Folmerhus vil udbedre hullet lige udenfor brugsundgangen 
Renovering af fortov, der bliver ikke renoveret yderligere i efteråret. Vi 
afventer en dialog med kommunen. Grydehøjvej er blevet renoveret. 
Nedlæggelse af Bus 91N og omlægning af Hejnstrupkrydset er emner til næste 
trafikmøde. 
 
BYFEST   v/Flemming   
Skal flere foreninger inddrages? Skal disse indkaldes til møde? Skal vi holde en 
pause? 
Der bør holdes et evalueringsmøde (nu hvor det endelige regnskab er færdigt) 
og tages en beslutning om ovenstående. 
Referat: 
Næste bestyrelsesmøde 
 
Jazz-udvalg    v/Palle 
Der foreligger et spændende arbejde med finde orkestre til 2019-koncerterne. 
Evaluering/regnskab for 2018-koncertene skal indberettes til RK inden 25. 
oktober! 
Referat: 
Erik og Palle starter snart udvalget op for start af 2019 koncerter. 
Endelig regnskab 2018 forventes afsluttet i oktober. 
 
Event/Kulturudvalg/Bibliotek    
Kommende planer og arrangementer? 
Familiebanko - UDSOLGT! 
Dragedag 7. oktober! 
Referat: 
Julemarked 24. november, 18 stader ialt, 9 er reserveret. 
Bibliotek:  
17. jan. -Naturen i Gundsømagle 
21. marts. – Sejltur i Roskilde fjord i en lille jolle 
Julefrokost: Birthe reserverer om muligt forrum i forsamlingshuset. Lene og 
Mariann vil gerne være i festudvalg. 
 
Natur- og stier  v/Steen 
Intet at tilføje 
 
UNGE-gruppe     v/Birthe 
  
Referat: 
Jf. ref.af bestyrelsesmøde 3-9-2018: Flemming T. vil forsøge at finde emner til 
et ungeudvalg. 
 
Kunst på kontoret  v/Birthe 
Ny kunstner pr. 26.oktober er Flemming Madsen. 
 
Fællespisning   v/Karin 
Fællesspisningen 11-10-2018 blev aflyst (Kun 15 tilmeldte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asger 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming 
 
 



Næste fællespisning er onsdag d. 7. november 
Efter dette arrangement evaluerer gruppen projektet. 
 
PR-gruppe     v/Palle   
Bladet bør udkomme sidst i november! 
Der kommer indlæg fra Vandværket + Søren Solborg +Forsamlingshuset 
Der er 2/10 indkommet 2 indlæg fra Hans Bredahl 
Ny BYENS KALENDER blev udgivet ifb. HØST-markedet. 
 

 

 

12) Eventuelt– og hørt i byen! 
 

 

Næste møde er onsdag d. 14.   november  kl. 18:30 
  
Mariann deltager ikke. 

 

 


