
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 2015. 
               Deltagere: Palle, Werner, Birthe, Georg, Erik, Gitte Hagemann, 
                           Mette Erdmann og Kirsten, 
 
           Afbud fra: Charlotte, Karin, Lene og Henrik. 
 
 
 

Dagsorden:  
1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent     
3) Konstituering   
4) Præsentation af den nye bestyrelse (bordet rundt)  
5) Orientering fra formanden   
6)Økonomi og medlemmer   
7) Kort evaluering af generalforsamlingen 2015 
8) Orientering fra undergrupperne  
 Zebra-projektet  v/Palle       
 Jazz-udvalg   v/Palle    
 Event/Kulturudvalg   v/Karin    
 Bibliotek    v/Lene 
 Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
 Natur- og stier    v/Georg     
 UNGE-gruppe     v/Birthe 
 Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/??    
 BYFEST 2015              v/Henrik Larsen 
 PR-gruppe          v/Palle   
9) Eventuelt– og hørt i byen! 

   
 

                                *********************** 
 

             
             1) Valg af ordstyrer:  Erik / Birthe 
 

2) Valg af referent : Kirsten  
  
3) Konstituering - valg af tillidsposter iflg. vedtægterne. 

Palle blev genvalgt som formand, Erik blev genvalgt som kasserer, Werner blev genvalgt 
som næstformand og Kirsten blev genvalgt som sekretær 
  

4) Præsentation af den nye bestyrelse (bordet rundt) 
             Palle: Interesse i lokale forhold og landsbylivet og i at bevare butikkerne i byen. 
             Erik: Baggrund som revisor, interesse i Gundsømagle by og Landsbyråd. 
             Werner: Interesse for landsbyen. 
             Kirsten: Vil sætte Gundsømagle på landkortet og arbejde for sikkerhed i trafikken. 
             Georg: Interesse og kendskab til byen. Vil arbejde for stier og et tingsted i byen. 
             Birthe: Interesse og kendskab til de unge i byen og vil gøre noget for de unge. 
             Mette E: Fuldtidsarbejde, deltidslandmand og aktiv i bylivet omkring børnehave, 
              hundeskole og som spejderleder. Går ind i GLR pga. bussluseproblematikken og vil bl.a. 

                          arbejde for at yderområderne hører til Gundsømagle. 
             Gitte: Har pt. overskud til en indsats for Gundsømagle. Kan desuden lide GLR’s 
             arbejde og vil gerne deltage aktivt i Landsbyrådets arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbejdsgrupperne: 
             Zebra tovholder: Palle 
             Jazzudvalg :Palle(tovholder), Kirsten, Erik, Werner og Jeppe Stehnij. 
             Event/kultur: Karin( tovholder),Werner, Lene, Gitte og Mette E. 
             Bibliotek: Lene ( tovholder) og Birthe. 
             Trafik og trafiksikkerhed: Kirsten ( tovholder),Palle, Charlotte, Georg, Mette E og andre: 
             Jarl Mathiesen og Anne Marie Rydder. 
             Natur-og stier: Mette E ( Ny tovholder? ) og Georg. 
             Unge gruppen: Birthe ( tovholder), Palle og Gitte. 
             Gundsømagle Bycenter: Birthe(ny tovholder) og Georg. 
             Byfest 2015:Henrik (tovholder), Palle, Erik og Karin. 
             Pr- gruppe: Palle (tovholder) Kirsten, Gitte, Birthe og andre: Hans Bredahl  
 
Efter mødet  havde Landsbyrådet en mailkorrespondence om andre udvalg. 
            Økonomiudvalget: Palle, Erik, Werner og Henrik. 
            Byforskønnelsesudvalget: Charlotte, Kirsten og Georg (tingsted) 
            Info-folder til nytilflyttede borgere : Birthe, Kirsten og Charlotte. 
Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
  
5) Orientering fra formanden  
 -Generelt om arbejdet i bestyrelsen og undergrupperne (Se tilsendt bilag) Det tages op 
             næste gang. 
 -Arbejdsgrupperne opfordres til også at få deltagere fra vores aktive medlemmer uden 
             for bestyrelsen. 
             -Referater skal udarbejdes fra hvert gruppemøde og kopi sendes til formanden. Husk 
             send en mail til alle ang. booking af GLR’s lokale. Måske kan der udarbejdes et smartere 
             booking system på Facebook. Ønske om tilgang til medlemslisten for bestyrelsen i en 
             lukket Facebook gruppe. 
             -Vagt på kontoret . Kirsten skriver opgaverne ned som hjælp til alle. Forslag om vagter 
             om torsdagen fra kl.18-20 i stedet for lørdage 11-13. Modtaget godt og start evt. efter 
             sommerferien. 
 -Byens æresborger 2015! Forslag! Palle modtog forskellige forslag. Alle borgere kan  
             komme med et begrundet forslag. 
 -Forsamlingshuset . Det er en kamp for at bevare huset. Hans Bredahl har udarbejdet 
             en række ændringsforslag til vedtægterne på forsamlingshusets generalforsamling d. 
             20.04.2015 ang. medlemskab. 
             Dette kan give flere medlemmer og indtægter. Palle forsøger desuden at reklamere for 
             at bruge forsamlingshuset til kulturelle formål. 
 -Brevpapir og "side-2" papir samt udveksling af dokumenter i ensartet format! Palle 
             sender ud . 
             -Juletræsfesten-Landsbyrådets ansvar og deltagelse. 
 Juletræsfesten begyndte i 1902. En tradition hvert år, som helst skal køre videre. 
             I øjeblikket kører AOF, Hanebjælken og Forsamlingshuset juletræsfesten i  
             fællesskab. GLR har diskuteret på flere møder om GLR’s deltagelse i dette fællesskab 
             uden at blive enige. Kirsten sætter spørgsmålstegn på, om vi magter mere i GLR  
             foruden de andre opgaver, vi er i gang med og synes ikke, at det er GLR’s ansvar at  
             opretholde juletræsfesten. 
             Det blev herefter besluttet, at kulturgruppen vil prøve at hente medlemmer udefra 
             som hjælp. Werner indkalder i Karins fravær gruppen. Beslutningen om at indtræde i  
             fællesskabet, skal være taget inden 06.05.2015, hvor der er et tiltrædelsesmøde 
             mellem parterne. Palle udtrykte ønske om, at Landsbyrådet efter hans mening bør gøre 
             en stor indsats for at bevare den traditionsrige og legendariske juletræsfest.  
             -Landsbyrådets aprilsnar var god og fik ros.  
 -Mødestedet fyldte 25 år og GLR gav én flot buket blomster til 300 kr.  
 -Vores mål for 2015? Udsættes til næste gang. 
 
 



6)Økonomi og medlemmer  
 2015:319 har betalt indtil nu!  53 skylder for 2015! Palle/Erik rykker. 
 Udlæg på 17.700 for zebra-udgifter er nu modtaget fra Roskilde Kommune 
 Vi har endnu ikke modtaget modregning fra RK for de for meget udbetalte (40.000 kr)  
 Kassen pt. reelt: 119.000  kr.   (Heraf 49.000 tilskud til Byfest + jazz) 
 96 husstande har indtil nu tegnet husstandskontingenter. 
            -Bladet kostede 18.000kr. ( Tryk 9.000.og lay out 9000 kr.) 
            -GLR kan få en brugt storskærmsprojektor af AOF. 
 
7) Kort evaluering af generalforsamlingen 2015   
 -Generalforsamlingen gik godt. Der var 60 tilmeldte, og 58 dukkede op (heraf 11 
             bestyrelsesmedlemmer). Der var forslag om, at Mette Gerskov holdt et indlæg om 
             sit spændende liv og arbejde i Folketinget. Forslaget blev modtaget med klapsalver.  
             Desuden forslag om velkomstskrivelse ( som GLR har haft i tænkeboksen allerede) og 
             Byttemarked mfl. ( Puttes i ideboksen). 
             Enighed om foredrag af Mette Gerskov, besøg på Borgen og evt. besøg på 
             Dyssegården først bliver efter valget. 
 
 
8) Orientering fra undergrupperne  
 Zebra-projektet  v/Palle 
  -Ny udvidet omtale af Zebra-projektet på Roskilde.dk. 
  -Bænke - 5 ekstra bænke igangsat! Klar til sommeren! 
            -INFO-stander. Lys og ekstra opslagsbokse er monteret. I en af rammerne bør 
                         stå de fastsatte regler for indholdet i rammerne på infostanderen. GLR er enige 
                         om, at infostanderens rammer skal reklamere for kulturelle formål. 
            -Flagallé - der flages 1. og 2. maj, 9. maj, 13. juni, 8. august. 
                        -Unge-tiltag. Brugsen har sagt JA til brug af areal til motionslegeplads(Cross Fit) 
                         Brugsen afskriver sig ethvert ansvar for evt. tilskadekomne. 
                         Aftale med Roskilde Kommune om vedligeholdelse skal udarbejdes.(Palle) 
                         ( se mere under Unge-gruppe) 
    *** 

Når UNGE-tiltaget er afsluttet er "Zebra-projektet" officielt slut - men vi skal 
stadig føre ideen om zebra-væremåden videre i byen. 

      
 Jazz-udvalg   v/Palle 
   Pinselørdag og lørdag 22. august reserveret på Gulddyssegården. 
   Stakladen kan være alternativ sted til sensommeren koncert!  
   Musikvalg er foretaget - og kontrakt med musikere er indgået. 
   Møde om det praktiske i løbet af april.( 23.april) 
 
 Event/Kulturudvalg   v/Palle/Werner i Karins fravær 
  -"Dans med din nabo"-projekt / Åben Dans ( bilag udsendt)- Pris afhandlet med  
                         forsamlingshuset. Werner blev tovholder for projektet, som går ud på at  
                         invitere naboen til dans i forsamlingshuset 4 aftener i maj/juni. 
                         PR mv.er Werner evt. med hjælp af Palle.( minimum 10 par) 
                         Dansedatoer er tirsdage d. 19.05- 26.05-02.06 og mandag d. 08.05  
  -BRIDGE er stillet i bero.  
  -Høstmarked d. 12.09.2015 bør forberedes nu. Palle kontakter Lene. 
  Info omkring markedet til Palle, Mette E, Gitte. 
                        -Besøg på "Borgen" via Mette Gjerskov (planlægges til efter valget) 
            -Byvandring har allerede 20 interesserede, men der kan være flere.  
 
 
 
 
 
 



 
 Bibliotek    v/ Palle 
  Kommende foredrag er  
   1) Foredrag om KAFFE (Just Coffee) dato d.08.10.2015 
                          2) Gundsømagle foredrag af IB NIELSEN  dato ? 
                         3) Foredrag af Mette Gerskov dato? 
   4) Foredrag af Georg dato ? 
 
 
 Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
  - TRAFIK-møde 8-4-2015 omhandlede de næste punkter ang. opfølgning på 
                        trafikmødet d. 12.03.2015 og udtalelse til Regionen om ansøgning om at  
                        påbegynde gravning i  ny grusgrav.  
  Mail til Torben Jørgensen/Ivan Hyllested om tiltag i byen ( se bilag) 
  Grusgravning på Holmevej - Udtalelse til Region Sjælland (Se bilag) 
  Bilagene efter referatet 
                        -Desuden lidt om evt. bussluse på Hejnstrupvej: 

  Beboerne har fået en foreløbig, midlertidig konklusion fra kommunen: 
                                     Der kommer ikke bussluse i den nordlige ende. 
                                     Der har været 2 høringer, først beboerne og nær omegn, men pga. røret  
                                     omkring emnet, har der været en ny høring i en større diameter. Den sidste  
                                     høring er slut i disse dage. GLR ønsker orientering ang. ny høring samt, hvad 
                                     der sker videre. 

Den norlige evt. bussluse ligger uden for sognet, men GLR følger selvfølgelig 
                                     med alligevel og støtter op. 

 
  
              Natur- og stier    v/Georg 
  -Søren Solborg er trådt ud af gruppen. Georg ønsker ikke at være tovholder på  
                        dette emne mere. Han ønsker flere i gruppen. Mette E er nu trådt til. 
  De anbefales at tage et møde med Christina Zingenberg evt. sammen med 
                        Søren Solborg for at afklare mulighederne. Man ønsker et sundhedsspor bagom 
                        Gundsømagle sø. Desuden skal kommunen vedligeholde det eksisterende  
                        sundhedsspor. 
                        -Georg ønsker desuden at lave et tingsted ved egetræet. GLR kan bruge 25.000 
                         kr. af bevillingen fra Roskilde fonden og snakkede om 12 sten til tingstedet. 
                       ( Efter flg. Palle mener, at det skal være ulige antal sten. Undersøges senere ) 
     
 UNGE-gruppe     v/Birthe(også omtalt under zebra) 
  -Crossfit ( motionslegeplads) vil koste 120.000 kr. ”Leg og Landskab” vil bygge 
                        det. De 30.000 kr. , der er tilbage fra den ekstra Zebrabevilling til de unge på  
                        150.000 kr.vil blive brugt til at indrette et unge-lokale i den gamle politistations 
                        lokaler i Jyllinge. 
                        Møde snarest mellem de unge, Leg og Landskab, Palle, Birthe, Georg og Gitte. 
                                                                                                                          
  Forslag til areal til skaterbane? Ved Gl. Skole? Ved vores BYCENTER? 
                         ( Venter til næste møde) 
 
 
 Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/ Birthe , ny tovholder 
  -Linda åbner GUNDSØ SMØRREBRØD pr 4-5-2015 
  -Etablering af samarbejde mellem lejerne i centeret. Birthe snakker med 
                         biblioteket om at  danne en centerforening.  
  -Forslag: Træmøbler foran centeret (Lavet af Europa-palle / INSP) kræver  
                        tilladelse af Søren Husby. Evt. samarbejde med SCR skolen. 
 
 
    



  
 
BYFEST 2015              v/ Palle ( Henrik ikke til stede) 
  -Hyring af frivillige gik fint. Ca. 25 var mødt op. Henrik kontakter folk senere 
                        ang. de  opgaver, de har meldt sig på. 
  -Billetsalg d. 09-05 kl. 12 i Gundsømagle Bycentermed deltagelse af: 
                        Palle, Erik, Kirsten og Mette E.    
 
 
 
 PR-gruppe          v/Palle 
  -Blad nr. 10 udkom inden påske. God respons .Flot blad og godt indhold. 
  -Der er udsendt fakturaer på annoncer for 14.600 kr. 
   -GLR kan købe (4000 kr.)en side i Roskilde Avis (Roskilde LIVE)om kommende 
                        begivenheder i Gundsømagle samt spalte med lokale annoncer.  
  -PR-tiltag omkring BYFEST og JAZZ  bør være på Facebook, hjemmesiden og 
                        aviserne. 
  Palle udarbejder foromtale i Roskilde avis. Lokalavisen Egedal , Dagbladet   
   
9) Eventuelt– og hørt i byen! 
 

  Allerede planlagte møder. 
  28.05 
  24.08 
  20.10 
  25.11 
  10.12 julefrokost 
 
  Næste møde er 28. maj 2015 kl. 17 
 
  

Referent  Kirsten     20.04.2015 
 
 
 
 
Bilag: Se nederst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mail sendt d.13.04.2015 

Kære Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. 

Efter et vellykket møde med  Gundsømagle Landsbyråd d. 12.03.2015 blev der lovet at følge 
op på diverse af vores spørgsmål. Vi er nu meget interesseret i en status på følgende emner: 

 1)    Maling af dobbeltstreger  i Hovedgaden. Hvornår forventes der at blive malet? 

2)    Kontakt til politiet ang. fartmålinger  i byen.  

Vi kan registrere, at der har været foretaget fartmålinger rundt omkring. Gundsømagle 
Landsbyråd ønsker fartmåling på Guldysssevej ud for Gundsømagle Bycenter. Her køres der 
stærkt, og nogle biler overhaler  hensynsløst. 

Gundsømagle Landsbyråd  vil meget gerne spørges fremadrettet, før evt. fartmålinger 
foretages, så vi kan udpege de steder, hvor farten virkelig er et problem hver dag. 

Ligeledes vil vi meget gerne høres, når der planlægges trafiktællinger. Der mangler en 
tælling på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter. 

3)    Gundsømagle er en by med flere forskellige hastighedsskilte. Ivan Hyllested lovede at 
snakke med poltiet om et påbudsskilt på 40 km/time i hele byen i stedet for som nu 
anbefalet 30-og 45km/time og påbud 50 km/time. 

Vi ser frem til , hvad politiet mener? 

4)    Piledyssen nybyggede helle har kostet 195.000 kr. Der var afsat 260.000 kr. Ivan 
Hyllested ville undersøge, om restbeløbet er øremærket Gundsømagle og i så fald kan 
benyttes til andet trafikdæmpende ting?.  

Ligeledes var Torben Jørgen selv ude at kigge på hellen efter mødet, som efter Gundsømagle 
Landsbyråds mening ikke virkede efter hensigten. Hvornår kan evt. udbedring begynde? 

5)    Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne orienteres om den nye høring omkring den 
eventuelle bussluse på Hejnstrupvej, samt hvad der videre sker i sagen.      

Venlig hilsen 
På trafikgruppens vegne 
Kirsten Lund Jakobsen 
Trafiktovholder, 22884570 
Gundsømagle Landsbyråd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gundsømagle d. 10. april 2015 
Region Sjælland 
Alleen 15 
4180 Sorø 

 
Att: Merete Bøje 

  
 

Udtalelse omkring ansøgning om grusgravning på arealer ved Holmevej i 
Gundsømagle 

 
Vi har erfaret at der pt. er en indledende nabohøring i gang omkring evt. tilladelse til 
grusgravning på nogle matrikler nord og vest for Holmevej (22h og 22d).  

 
Som talerør for borgerne i Gundsømagle og omegn vil Gundsømagle Landsbyråd gerne 
fremover orienteres grundigt om udviklingen i disse planer. 

 
Vi har forstået at det er Region Sjælland, der i givet fald giver gravetilladelsen, og vi har 
også forstået at det er Roskilde Kommune, der i givet fald dikterer de kørselsveje, som der 
anvendes ved bortkørsel af grus fra arealet. 

 
Vi er også bekendt med linieføringen af den kommende Fr.Sund motorvej, og har forstået at 
man ikke kan give gravetilladelse til arealer, der udlagt til motorvej. Som vi ser det (via kort 
fra VD), er der et vist sammenfald mellem areal udlagt til motorvej og den nordlige del af 
matrikel 22h.  

 
Men vores store bekymring går på, om vi, hvis tilladelsen gives, kan risikere en stor trafik 
med tunge kørekøjer gennem Gundsømagle, i det tilfælde at motorvejsprojektet starter, og 
de skitserede afkørselsveje mod Veksø - dermed afskæres.  

 
Kan I oplyse om Holmevej vil blive ført over/under den kommende Fr. Sund motorvej? 

 
Der har jo før været gravet grus længere ude af Holmevej. og mange af disse biler herfra 
kom faktisk gennem Gundsømagle ad Piledyssen, der stadig den dag i dag bærer præg af 
skader fra alt for tunge trafik. Byen er allerede nu præget af op imod 4000 bilers daglige 
gennemkørsel, og en yderligere gennemkørsel med tonstunge lastbiler, ville være 
katastrofalt for byen. 

 
Vi håber at Landsbyrådet vil blive hørt i en kommende udvidet høring omkring sagen. 

 
Med venlig hilsen 

 
Palle Gram (formand) 
Nyvej 21, 4000 Gundsømagle 
på vegne af 
Gundsømagle Landsbyråd 
Mobil: 2681 1621 

  
   


