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                Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

                Dato: 09-02-2021       Tid: Kl.   19:00 – 21.00  
 

Palle Gram Jørgensen     

Palle.gram.joergensen@gmail.com  

Mob.: 2681 1621                                 

Karin Linde Pedersen      

Linde.pedersen@gmail.com  

Mob.: 4013 5951                    

Erik Wendel Nielsen A     

erikwendelnielsen@gmail.com  

Mob.: 4015 1431                         

Birthe Black      

bb@birtheblack.dk  

Mob.: 4028 8828                                 

Steen Andersen      

Skovly130@gmail.com  

Mob.: 4031 3795                      

Lene Barfod  A     

lenebarfod@mail.dk  

Mob.: 2645 6193                         

John Kruse Andersen A      

krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744                                 

Anne-Louise Bjerregaard  A 

Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100                                     

Leif Thornberg    A 

leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413                                          

Karen Fonseca      

karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612                                 

  

         Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden/Referat :                                                                                          

1) Valg af ordstyrer     Palle   

2) Valg af referent       Palle         

3) Kan dagsordenen godkendes    Ja     

4) Opfølgning fra sidste referat         

5) Orientering fra formanden 

Gundsømagle Landsby Nyt nr. 19 blev omdelt i december 2020 

 

Blev fulgt op af lille nyhedsbrev 31. januar 2021  

    

Vi har et diplom fra AKKS til gode omkring Con Amore prisen. Afventer 

corona-situationen. 

 

Pakkebokse fra firmaet ”Nærboks” er opstillet ved Bycenteret efter 

godkendelse af Folmerhus og Brugsen. Er blevet godt modtaget. Indtil 

videre er 281 pakker leveret via ordningen. 

 

Brev om ønske af flytning af byskilt på Østrupvej sendes til Roskilde 

Kommune d. 5. februar. Ønsket kommer fra borgerne på Holmehøj-

bebyggelsen. 

Referat: Vi har 8. februar fået afslag fra Roskilde Kommune. Svar sendt 

videre til G/F Holmehøj. Landsbyrådet gør ikke mere ved sagen. 

 

Sidste Nyt:  Vi får nu mere skov. Arealet udfor vejen ved indkørslen til 

Jyllinge (den tidligere grusgrav)  kan nu indlemmes til skov via en bevilling 

fra Roskilde Kommune. 

 

Tilbud om lys på ”Byens Træ” er modtaget fra Fjordens EL 

Vi afventer et alternativt tilbud fra Wibholm EL. 

Referat: Vi har fået tilbud fra RV El (Brugsens EL-leverandør) De tilbyder 

en løsning for 14.000 kr. – hvor Brugsen vil betale de 5.000 kr. Hvis vi kan 

få et par extra sponsorer på – lyder det som en brugbar løsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 
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Side 2 

 

 

Den gamle børnehave ”Smørblomsten” er på dagsordenen. Det foreslås 

omdannet til ældre-egnede boliger i en ny lokalplan nr. 711. 

Der har også i byen været udtrykt ønske om opholdssted for de unge. 

 

6) Økonomi v/Erik 

       Foreløbigt regnskab er udarbejdet 

       Indeholder også budgettal for 2021 

Penge (8000 kr) fra AKKS indgik inden årets udgang       

Regning for blad fra Roskilde Mediecenter indgik først i januar 2021 

Har vi stadig udestående fakturaer? 

370 har betalt kontingent for 2020!! 

 

Formanden foreslår en kontingentnedsættelse fra 2021: 

120 kr. / året for enkeltpersoner (10 kr./måned) 

200 kr. / for alle over 18 år i samme husstand 

 

Begrundelse: 

At gøre det nemmere at få FLERE medlemmer og at fastholde medlemmer! 

At vi i 2020 ikke har haft nogle arrangementer for medlemmerne. 

At vi ikke har behov for ”at spare op” til evt. Byfest-underskud 

 

Referat: En del annoncører har endnu ikke betalt for annoncer i vores 

blad. Samlet udestående 4700,- kr. Erik rykker dem fluks. 

Der var enighed om, at det var en god idé at nedsætte kontingentet til de 

anførte beløb. Det skal så op til afstemning på næste generalforsamling. 

 

ALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik 

 

 7) Et enkelt forslag til vedtægtsændringer 

 

Formanden vil gerne have at vi kort drøfter at ændre en enkelt ting i vores 

vedtægter:  

§2: Formål: 

Stk. 2: Gennem initiativer og tiltag skal ”Gundsømagle Landsbyråd” til enhver tid 

sikre fastholdelse og udvidelse af sin medlemskreds, der skal bestå af borgere 

med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, 

som naturligt har en interesse i Gundsømagles udvikling og trivsel. 

 

Ændres til: 

Stk. 2: Gennem initiativer og tiltag skal ”Gundsømagle Landsbyråd” til enhver tid 

sikre fastholdelse og udvidelse af sin medlemskreds, der skal bestå af borgere 

med interesse for Gundsømagle og egnen omkring Gundsømagle. 

 

Begrundelse: 

Vi har medlemmer i Jyllinge, Østrup, Tågerup og sågar på Hejnstrupvej (som ikke 

tilhører Gundsømagle Sogn) som har deres naturlige gang i byen, som naturligvis 

bør kunne være med i at støtte vores forening.  

Referat: Der var enighed om et JA den lille ændring i vedtægterne. Samtidig bør 

vi fjerne oplysningen om, at vi er medlem af Landdistrikternes Fællesråd, og i 

øvrigt lige gennemgå alt i vedtægterne, inden de bringes til afstemning. 

 

ALLE 



Side 3 

8) Genetablering af arbejdsgrupper: 

Det er vigtigt at få genetableret grupperne omkring NATUR og TRAFIK, hvordan 

får vi gjort det? 

Skal vi søge efter medlemmer og ildsjæle via opslag, fb mv.  

Asger Krüger og Mariann Christoffersen og Georg har givet tilsagn om at 

supplere en ny trafikgruppe. 

Vi mangler en tov-holder til gruppen! 

Vi har pt. disse vigtige sager til grupperne: 

 

Den kommende Fr. Sund-motorvej: 

Cykelunderføring ved Holmevej  ifm. cykelsti til Stenløse/Veksø.  

Øget trafik gennem byen? 

BUS-betjeningen til Veksø før og efter en motorvej. 

   Jvf. udsendt materiale. 

Referat: Alle var enige om at vi ikke kan forhindre motorvejen, men alle var 

også enige om at vi skal arbejde for en cykelunderføring ved Holmevej – og 

måske også en cykel/bil undergang ved Ellevej. Palle indkalder til møde i en ny 

TRAFIK-gruppe med dette på dagsordenen. Han har en liste med interesserede 

medlemmer til gruppen – og har også efterlyst flere på Facebook.  

Vi bør desuden sørge for at vores idéer/forslag bliver kommunikeret godt og 

grundigt ud til borgerne – og bør også inddrage de lokale politikere. 

 

Ønske om flere naturstier: 

Sti rundt om Gundsømagle Sø – og med adgang til Kirkerup. 

Udvidelse af Gulddyse-skovens areal. 

Referat: Karen og Steen vil gerne deltage i en NATUR-gruppe. Palle har et par 

øvrige interesserede og vil indkalde dem til møde. Første opgave kunne være at 

skrive en kommissorie for gruppens mål.  

 

BYFORSKØNNELSES-gruppen 

Gruppen arbejder videre med projektet i 2021, bl.a. løg langs 

indfaldsvejene. 

 

ALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

 

 

 

 

 

Palle 

9) De grønne arealer midt i byen 

Klaus Giessing (G77-fodbold) har taget initiativ til en drøftelse blandt involverede 

parter om ideer og gode planer for området. 

Et kort (og koldt) intromøde er afholdt 28/1. 

Nyt møde til marts, hvor alle aktører indbydes 

(G77, Mødestedet, Spejderne, Landsbyrådet, Kulturforeningen, AOF-Gundsø  

mv.) 

Referat: Palle orienterede om det første møde i gruppen. Og påpegede at ideen 

til gruppen er at finde på gode ideér/forslag til en mere optimal udnyttelse af 

arealerne. Som ikke kun tilgodeser G77-fodbold, men også så arealerne kan 

komme hele byen til gode. Alle bedes lægge hovederne i blød, og komme med 

konstruktive forslag – Næste møde sandsynligvis i marts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

10) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Næste møde onsdag d. 10. marts 2021 kl. 19  

 

 

 


