
 

Side 1 

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 18:30 - max. 21:05 

Konstituerende møde efter generalforsamlingen 2. september 

 

Deltagere:  Palle, Birthe, Karin, Erik, Ann-Louise, Lene, Karen, John 

Fravær:  Steen, Leif 

 

Dagsorden og Referat:  

Emne: Opfølg/ 

ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer    - Erik blev valgt   

2) Valg af referent      - John Blev valgt   

3) Kan dagsordenen godkendes        

4) Opfølgning fra sidste referat        

5) Præsentation af bestyrelsen (nye som "gamle") 

Hvad brænder jeg for i det kommende år? 

Hvad kan jeg specielt byde ind med i arbejdet for vores by? 

Der var en runde med præsentation 

 

6) Valg af tillidsposter 

Formand, næstformand, kasserer og sekretær! 

Palle fortsætter som formand, Karin fortsætter som 

næstformand, Erik fortsætter som kasserer og Ann-Louise 

og Karen deler posten som sekretær. 

Det foreslås at de enkelte undergruppers sammensætning udsættes til 

mødet til oktober. Herunder om vi skal nedlægge nogle 

grupper/oprette andre grupper? 

        Punktet som på næste gang.  

 

7) Orientering fra formanden 

Flagene har været oppe 3 lørdage siden sidst ifm. konfirmationer! 

Flag gennem Hovedgaden/Sognevej bestilt til 17. oktober (Bryllup 

Tonny Jørgensen) 

Skal vi tilbyde FLAG andre steder i byen? 

Det synes landsbyrådet ikke pt. Det er i forvejen et stort 

arbejde at sætte flag op langs de store veje. 

Vores festlige sammenkomst for bestyrelsen med ledsagere fredag d. 

18. september!  

Gik godt, for dem, der deltog. 

Forsamlingshuset har nu indkaldt til generalforsamling onsdag d. 30. 

september. Palle har (igen) på eget initiativ indsendt et spørgsmål om 

mulighed for nedsat leje for foreninger på hverdage. 

Palle deltager som privat person. 

Bycenteret er sat til salg!! Hvad kan det komme til at betyde for vores 

kontor?! 

Det er et rygte, der ikke passer. 

Roskilde Kommune har nu bemalet et stykke af Holmevej som ”2-

minus-1” vej – INFO på Facebook har givet en stor dialog med 

synspunkter herom (54 indlæg). 

 

 

 

 

 



 

Side 2 

Holmevej er mere tryg at cykle med de nye striber. 

 

Landsdækkende AFFALDS-indsamling er sat til lørdag den 19. 

september. Også i Gundsømagle! Hvordan gik det?? 

Der blev samlet ca. 50 kg affald, men der var ikke den 

store tilslutning. 

PR-Filmen om Gundsømagle er søsat!  Den er lagt på YOUTUBE og 

allerede set over 1000 gange!  Hvordan skal vi selv bruge den 

fremover?  

Fin film, der bruges af firmaer i byen, men kan bruges af 

alle, der vil promovere Gundsømagle. 

Dragedag afholdes efter sædvanen den første søndag i oktober (I år 

den 4. oktober). Hvem sørger for det praktiske?  

Palle undersøger om dragedagen skal aflyses i år.Info på 

facebook. 

Vi kan igen søge Landsbyprisen på 100.000 kr og 50.000 kr. 

Ansøgninger skal sendes til BKM@roskilde.dk senest den 05. 

oktober 2020. 

Puljen kan søges hvis man har et godt projekt i byen. 

I Ågerup Landsbyråd har de lavet en ”Repair-café”!  Kunne det være en 

idé her i Gundsømagle? 

Der var interesse for at undersøge muligheden, for at 

bruge den gamle børnehave ved siden af brugsen som et 

kulturhus/byens hus. Palle har kontaktet vores lokale 

politikere i Gundsømagle om emnet. 

8) Årets generalforsamling onsdag d. 2. september  

Kort evaluering af forløbet! 

Skal vi fremover bruge lyd-anlæg? 

Carsten Theede’s oplæg (Blaffernationen)  

Der er et lydanlæg i forsamlingshuset, men det ejes af 

Dilettant Foreningen og kræver hjælp for at kunne bruges. 

Generel begejstring for indlæg om blaffernationen. 

 

Alle 

9) Økonomi og medlemmer   v/Erik 

Status på økonomi og medlemmer 

Opkrævningen af kontingent for 2020 er i fuld gang! 

Vi må hver især tænke på, hvordan vi kan få flere medlemmer! 

Vi har pt 64000 kr. på kontoen (Heraf er de 25.000 tilskud 

til 2 Jazz-koncerter i 2021) og vi håber på at få flere 

medlemmer end de 434, vi havde i 2019. 

 

Erik 

 

 

 

10) Ad Hoc gruppen omkring Byforskønnelse  v/Palle 

I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's Lene. 

Dialogen med Roskilde Kommune genoptages, så vi kan få sat gang i 

plantning og nedsætning af løg allerede dette efterår! Palle indkalder 

gruppen til møde. 

Vi satser på at plante allé med kirsebærtræer og løg langs 

den nye sti bag centeret i år, gerne som en event i 

efterårsferien. Også her mere info på facebook.  

 

 

11) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 

Grundejerforeningens HOLMEHØJ holdt bestyrelsesmøde d. 1. 

 

Palle 

mailto:BKM@roskilde.dk
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september (i vores lokale). Deres generalforsamling bliver holdt den 

11. november, hvor Palle holder en orientering om Gundsømagle og 

Landsbyrådet. 

Desuden er Palle ved at lave en generel folder om byen (via VistaPrint) 

som kan bruges til nye borgere og generel PR og INFO. 

 Palle og Ann-Louise deltager på generalforsamlingen. 

Hvis vores folder er klar vil den blive udleveret samtidig. 

11) Kort status fra undergrupperne 

Trafik- og trafiksikkerhed     v/?? 

Afventer næste møde 

BYFEST       

Byfest er også udsat til 2021! 

Landsbyrådet bør seføli have en flot informations-stand! 

Afvikling og præsentation af Byens Borger skal aftales med de nye 

BYFEST-folk. 

Udvalget er klar til byfesten 2021. Vi sætter gang i valg af 

byens borger for 2020, som forventes at blive præsenteret 

på julemarked den 21. november. 

Jazz-udvalg     

Begge 2020 koncerter er aflyst og overført til 2021 

 

Event/Kulturudvalg/Bibliotek    

Stadig ikke muligt at lave noget på biblioteket. 

Natur- og stier   

Venter. 

UNGE-gruppe     

Venter. 

Kunst på kontoret   

Jytte Willer har hængt patchwork-værker op d. 9. maj 2020! 

Der kommer ny kunst i oktober. 

Fællesspisning    

Efterårets fællesspisninger er corona-aflyste! 

Til foråret er planlagt 10.februar og 7.april. 

PR-gruppe      

Blad bør udsendes til november!? 

Hvad vil vi gerne fortælle? 

Vil nogen indgå nærmere i bladets produktion, skaffe annoncører og være 

mere aktivt med?  

Vistaprint: Vi har lidt over kr. 3000,- i tilgodebeløb, frist udsat indtil 11-

6-2021! 

Næste blad forventes primo december med deadline primo 

november. Input ønskes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Næste møder 

Onsdag den 28. oktober 2020 

 

ALLE! 

13) Eventuelt 

 

 

 


