
Side 1 

 

                Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

                Dato: 10-03-2021       Tid: Kl.   19:00 – 20.40  
 

Palle Gram Jørgensen   M  

Palle.gram.joergensen@gmail.com  

Mob.: 2681 1621                                 

Karin Linde Pedersen     M 

Linde.pedersen@gmail.com  

Mob.: 4013 5951                    

Erik Wendel Nielsen   M   

erikwendelnielsen@gmail.com  

Mob.: 4015 1431                         

Birthe Black  A    

bb@birtheblack.dk  

Mob.: 4028 8828                                 

Steen Andersen    M  

Skovly130@gmail.com  

Mob.: 4031 3795                      

Lene Barfod     M  

lenebarfod@mail.dk  

Mob.: 2645 6193                         

John Kruse Andersen   A    

krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744                                 

Anne-Louise Bjerregaard    M 

Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100                                     

Leif Thornberg     M 

leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413                                          

Karen Fonseca  A    

karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612                                 

  

         Mødt: M, Afbud: A 

 

Mødet blev afholdt som video-møde via zoom 

 

Dagsorden og referat :                                                                                          

1) Valg af ordstyrer     Palle   

2) Valg af referent       Palle       

3) Kan dagsordenen godkendes      Ja   

4) Opfølgning fra sidste referat       Intet at bemærke      

5) Orientering fra formanden 

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

forventes udleveret ved en lille ceremoni på Rådhuset i løbet af foråret. 

 

Gulddysseskoven fylder 20 år her til foråret/sommeren. 

Referat: Skovfoged Jens Nielsen foreslår, også på baggrund af corona-

situationen, at fejringen af skoven henlægges til 25-års jubilæet om 5 år. 

Det accepterer Landsbyrådet.  

 

Muligheder om tilskud til fællesprojekter, (fra Realdania) er udlagt på 

Facebook. 

Referat: Omtale lægges også på den ordinære hjemmeside, ligesom der 

omtalen på FB suppleres med yderligere opslag og eksempler på projekter 

fra Realdania.  

 

Genetablering af lys i ”Byens Træ”! 

Tilbud fra CR Electric på 14.200,- kr. er accepteret! Dagli’ Brugsen vil 

betale de 5000,- kr. Palle har søgt Roskilde Kommune om de resterende 

9.200 kr. via en speciel pulje i Kommunen til reparations-arbejder. 

Referat: Vi afventer at arbejdet sættes i gang. Ifølge reglerne for tilskud 

fra RK må arbejdet ikke sættes i gang for ansøgningen er behandlet til juni. 

 

Den gamle børnehave ”Smørblomsten” har været på dagsordenen i 

Roskilde Kommune (Lokalplan 711). 

https://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/4473/Bilag/Kortbilag_afgrae

nsning_af_lokalplan_711.pdf 

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, Kaare T. (Se vedlagt BILAG), 
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som vi bør drøfte. Vi skal passe på, at planen ikke ”æder” noget af vores 

grønne område bagved arealet.  

Referat: Fint oplæg fra Kaare. Landsbyrådet skriver til RK, og gør 

opmærksom på at der ikke må gøres yderligere indhug i de grønne arealer, 

udover hvad lokalplan 711 er skitseret til. Yderligere gør vi opmærksom på 

det gamle markskel, og beder om at projektet bevarer træerne og 

beplantningen i det.  

 

Birthe Black er ved at ajourføre vores lister over alle foreninger i byen. 

Listen er vigtig ifm. kommende PR-tiltag og orientering fra Landsbyrådet til 

foreningerne (herunder også grundejerforeningerne). 

 

”Fiskerytteren” v/Camilla er kommet godt i gang (Hver onsdag 10-13). 

En ”Kagevogn” har også ønsket plads ved Bytorvet. Hende fra Byfesten!! 

 

De lokale politikeres ageren på facebook-gruppen ”Gundsømgamle – 

Dialog” – Hvordan skal vi håndtere dette? 

Referat:  Vi bør præcisere reglerne for gruppen. Vi ønsker ikke deciderede 

reklamer i gruppen, ejheller fra lokale politikere. Men de lokale politikere 

må selvfølgelig deltage i debatten om lokale Gundsømagle-spørgsmål. Der 

var stemning for at prøve at få et vælgermøde i stand til 

september/oktober i tiden op til kommunevalget til november, ligesom 

Landsbyrådet kunne stille konkrete spørgsmål på FB, og bede vores lokale 

politikere om deres svar herpå.  

 

Carsten Theede, Blaffenationen, har kontaktet os igen! Projekt med bænke 

til Blaffer-stoppesteder er i gang. Landsbyrådet er stadig interesseret, men 

projektet afventer coronasituations afslutning.   

 

 

 

 

 

 

 

6) Økonomi og generalforsamling      v/Erik 

       Foreløbigt regnskab er udarbejdet 

Eventuelle ændringer skal drøftes, inden det forelægges til næste 

generalforsamling, dette gælder selvfølgelig også budgettal. 

Kun 2 annoncører fra blad 19 mangler nu at betale for deres annonce. 

Den næste Generalforsamling? Skal vi satse på september eller før!!! 

Skal vi melde noget ud nu? 

Referat: Kun 1 annoncør mangler nu at betale.  Regnskabet for 2020 er 

vedlagt. Det viser et overskud, som skyldes at faktura for trykning af 

BLAD-19 først kom i januar 2021, mens de fleste annonceindtægter blev 

betalt i 2020. Desuden fik vi en ”præmie” fra AKKS allerede i december.  

Vi satser på at holde generalforsamling onsdag d. 22. september 2021 

 

ALLE 

7) Skal Gundsømagle have sit eget postnummer? 

Debatten har været rejst på Facebook. 

Mette Gjerskov har tidligere hjulpet med at få postnummeret ændret for 

Herringløse (som nu har 4000 Roskilde mod før 3670 Veksø). 

Hvad er fordele og ulemper ved f.eks. at få postnummeret ændret til 4020 

Gundsømagle?! 

Referat:  Der var ikke stemning i Landsbyrådet for at kæmpe for et 

specielt postnummer til Gundsømagle. Det vil efter vores mening give flere 

ulemper og meget besvær for de erhvervsdrivende, ift. evt. fordele. 

Men der er stadig en del ejendomme i Roskilde’s nordøstligste hjørne, der 
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har 3670 Velsø, som postnummer. Hvis det ønskes (?) var det mere aktuelt 

at hjælpe dem med at få postnummer som 4000 Roskilde. 

Palle orienterer Mette Gjerskov. 

 

 

 

Palle 

8) 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. 

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

mv.) 

Arbejdet ligger pt stille pga. corona-situationen. 

Referat: Vi afventer udspil fra initiativ-gruppen. Hvis nogen har gode forslag til 

området, gerne i forbindelse med hvordan området kan bruges af så mange i 

byen som muligt, så hører vi gerne herom. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

9) Ønske om helhedsplan for Gundsømagle 

Fra flere sider er der igen ytret ønske om en helhelsplan for byen. 

Den kommende motorvej, udbygningen ved Holmevej, ønsket om flere 

seniorboliger, omlægningen af ”Smørblomsten”, og ønskerne om at bevare en 

grøn bymidte er alle emner, der taler for en samlet plan for byen.   

Referat: Alle mente at ønsket var relevant. Karin går videre med ideen. Der bør 

startes med en dialog med vores lokale politikere. 

 

 

 

 

 

 

Karin 

10) Fra arbejdsgrupperne 

 

TRAFIK: 

Der er indkaldt til møde i gruppen onsdag d. 17. marts kl. 19 

Det er vigtigt at få udtrykt Landsbyrådets ønsker om cykelunderføring ved 

Holmevej, evt. også Ellevej, og selv udformningen af tilkørslen ved Kastaniehøj-

området. 

Hvordan bliver BUS-betjeningen evt. berørt, bør også vurderes. 

Referat: Der var enighed om en cykelunderføring ved Holmevej. Men også 

enighed om at muligheden for både at køre på motorvejen mod syd og NORD er 

helt OK!  De øvrige elementer tages på TRAFIK-mødet. 

 

NATUR & STIER: 

Der er indkaldt til møde i gruppen torsdag d. 25. marts kl. 19 

Gruppen må lave et kommissorie om deres ønsker til stier, og naturen omkring 

os.  Og f.eks. også til en evt. deltagelse i festligheder omkring 

Gulddysseskoven’s 20 års jubilæum. 

Referat: Anne-Louise indgår også i gruppen og har fået indbydelse til mødet. 

 

BYFORSKØNNELSE:   

Der er indkaldte til møde i gruppen torsdag d. 8. april kl. 19  

Roskilde Kommune har allerede indfriet en række ønsker 

Nu skal vi videre med projektet. 

Referat: Gruppen arbejder videre. Karin har allerede indsendt et ønske til vores 

kontaktperson i RK, Mette Jessen, omkring beplantning ved Bycenter-torvet. 

 

JAZZ: 

Der bør satses på et møde først i maj, hvor Gulddyssegården også deltager. 

Vi har en kontrakt til pinse-lørdag (22. maj)  med Paul Harrison Band 

Men alt afhænger jo af corona-situationen. 

Referat: Vi afventer og krydser fingre for at corona-situationen tillader en 
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koncert til pinse og igen til august.   

 

PR-gruppe: 

Vi bør overveje blad / Nyhedsbreve til foråret/sommeren 

Ifm. det kommende lettere nedsatte kontingent bør der laves en form for 

kampagne.  

Referat: Palle indsamler løbende materiale til BLAD nr. 20.  Mindre nyheder kan 

udspredes via Nyhedsbreve. Måske er det en idé at vente til efter sommerferien 

med at udgive BLADET, eks. lige efter vores afholdte generalforsamling. 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Referat: Der savnes af flere information om Den Gamle Skole på Sognevej. 

Hvilke aktiviteter sker der på skolen – og hvilke muligheder er der for nye 

aktiviteter. Info kan gives via vores Nyhedsbreve.  

 

Landsbyrådet har købt licens til ZOOM på månedsbasis. Det koster 18 dollars om 

måneden, og kan opsiges hver måned.  

 

Næste møde torsdag d. 15. april  2021 kl. 19  

 

 

 


