
Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 
 
Dato: 15-04-2021       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      
erikwendelnielsen@gmail.com  
Mob.: 4015 1431          

Birthe Black       
bb@birtheblack.dk  
Mob.: 4028 8828        

Steen Andersen      
Skovly130@gmail.com  
Mob.: 4031 3795         

Lene Barfod       
lenebarfod@mail.dk  
Mob.: 2645 6193          

John Kruse Andersen        
krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744            

Anne-Louise Bjerregaard     
Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100              

Leif Thornberg      
leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413              

Karen Fonseca       
karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612             

  

Mødt: Anne-Louise, Leif, Steen, Birthe, Palle, Erik, Karin   

Afbud: John, Karen, Lene 

 

Mødet afholdes som et video-møde via zoom. 

 

Dagsorden og referat:             

1) Valg af ordstyrer      Palle 

2) Valg af referent        Karin 

3) Kan dagsordenen godkendes       Godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat       Godkendt 

5) Orientering fra formanden 

Covid-19 testcenter i Gundsømagle? 

Landsbyrådet slog et slag for test-mulighed i Forsamlingshuset 

 

Cykelunderføring ved evt. kommende motorvej 

Landsbyrådet skrev til VD+politikere 

Svaret er kommet fra VD d. 9-4-2021! 

 

Mange nye stier i Værebro Ådal 

20 km stier udlagt til offentligheden – kort indlagt på hjemmesiden 

 

Fiskerytteren i Gundsømagle! 

Hvordan er det gået? 

 

Kagevogn ved Bycenteret v/Mathilde 

Hun låner lidt strøm fra Landsbyrådets kontor. 

 

Seniorboliger i Gundsø 

Stor gruppe på FB i Jyllinge/Gundsømagle kan anbefales 

Gruppen hedder ”Seniorboliger i Jyllinge og Gundsø” 

 

Seniorboliger på ”Smørblomstens” grund (Lokalplan 711) 

 

Palle 

 

mailto:Palle.gram.joergensen@gmail.com
mailto:Linde.pedersen@gmail.com
mailto:erikwendelnielsen@gmail.com
mailto:bb@birtheblack.dk
mailto:Skovly130@gmail.com
mailto:lenebarfod@mail.dk
mailto:krusemadsen2018@gmail.com
mailto:Al.smidthansen@gmail.com
mailto:leifforsamlingshus@gmail.com
mailto:karenfonseca@hotmail.com


 

Revision af Foreningslisten for Gundsømagle 

Tænkes brugt til nyhedsbreve og PR for Landsbyrådet 

Indlægges på hjemmesiden. 

 

Også i år blev der lavet en Aprilsnar fra Landsbyrådets side   

 

Der findes nu en BOG på Landsbyrådets kontor med ”Gundsømagle 

Minder” 

 

Roskilde Kommune arrangerer Lokalrådenes Dag d. 25. august 17-21 – Forslag til gode 

emner er velkomne. 

 

Referat:  

Fiskerytteren har meddelt byen en måneds respit til øget brug 

af fiskebilen. Kundetilstrømningen er aftaget. Palle skriver en 

kort PR-besked herom på “Dialogen”. 

 

Roskilde kommune søger emner til Lokalrådenes dag - et 

forslag er helhedsplan for Gundsømagle 

6) Aktuelle emner Her&Nu 

Renovering af ”Byens Træ”    v/Erik 

 

Affaldsindsamling Søndag d.18.april 2021! 

Skal vi deltage og hvordan? 

 

Forslag om TV-skærm v/Bycenteret 

Jimmy Røldal har igen fremlagt forslaget! 

Skal vi gå nærmere ind i det? 

 

Torsdagsvagt – torsdag kl. 18-19 i lige uger! 

Hvordan skal vi håndtere ordningen? 

 

Referat: 

Byens træ - det besluttes at når lyset i træet virker efter 

hensigten og prisen er afklaret, betales fakturaen. 

 

National affaldsindsamling - deadline for tilmelding var 

24.marts. Landsbyrådet deltager ikke aktivt i år, men tilbyder 

at stille plasticposer, gribetænger og anhænger til rådighed. 

Dette annonceres på “dialogen”* 

 

TV-skærm i bycentret - der er ikke enighed om behovet, som 

Info træet ser ud til at dække. Forslagsstiller kontaktes for en 

uddybning af, hvordan han forestiller sig igangsætning, drift, 

placering, styring, vedligehold osv. tænkes at finde sted. * 

 

Sagen om ”Byens Træ” udløser den vigtige konstatering af, at 

fremover skal der, når Landsbyrådet står for et fysisk projekt, 

der kræver en vis vedligeholdelse, foreligge en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vedligeholdelsesplan. Der har f.ex.  tidligere været løbende ret 

store udgifter på Infotræet. 

 

Torsdagsvagter - svært at afse tid for flere af os. Formanden 

ser gerne at vi bibeholder den nuværende ordning med 

åbning  18-19  hveranden torsdag.  Han respekterer at nogle 

ikke kan afse tid til at deltage i vagtordningen, og vil, så vidt 

der er muligt, selv tage de vagter, der ikke kan besættes af 

andre.  

 

 

7) Økonomi og generalforsamling      v/Erik 

       Foreløbigt regnskab er udarbejdet 

Generalforsamlingen er foreløbigt sat til onsdag d. 22. september i 

Forsamlingshuset. Lokalet er reserveret. 

Der er vedtægtsændringer på programmet. 

  

Referat: 

Pt er kassebeholdningen 70.000kr. 28.000kr er båndlagt til Jazzen, 

8.000kr. til arrangement for Con Amore-præmien. Landsbyrådets 

saldo er således 34.000kr. fratrukken elektrikerregningen, når den 

foreligger. 

Vedtægtsændringer skal gennemgås før GF - gruppe bestående af 

Leif, Erik og Palle. 

Leif, Erik og 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: 

Afventer indkaldelse. 

 

 

9) Ønske om helhedsplan for Gundsømagle 

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

Status fra Karin 

Referat: 

Karin kontakter Roskilde Plan- og Teknikudvalg mhp strategi 

for en start. 

Palle undersøger tidligere kontakt med kommunen om emnet, 

som man på daværende tidspunkt ikke fandt relevant. 

 

 

Karin og 

Palle 

10) Fra arbejdsgrupperne 

 

TRAFIK: 

Møde afholdt onsdag d. 17. marts kl. 19 

Referat er udsendt 

Gruppen fortsætter sit arbejde. 

Referat: 

Gruppen er fortsat aktiv. Den evt. kommende motorvej er i 

focus. 

 

 

 



NATUR & STIER: 

Videomøde afholdt torsdag d. 25. marts kl. 19 

Kaare T. har fået til opgave at lave et kommissorie for gruppen 

Referat: 

Kommissoriet er mailet til bestyrelsen. 

 

 

BYFORSKØNNELSE:   

Der er afholdt møde torsdag d. 8. april kl. 19  

Der kommer snarest et referat fra mødet. 

Gruppen fortsætter med planerne for løg langs indfaldsveje, byporte 

og træer langs Sognevej og Gundsømagle Parkvej med videre. 

Referat: 

Aktuelt afventes mødedato fra Mette Jessen i RK - emnerne 

er,  at forventninger afstemmes, p-pladsbeplantning ved 

Dagli´brugsen afgøres, løse ender lukkes. 

 

JAZZ: 

Pinsekoncerten er definitivt aflyst. 

Sygdom hos Paul Harrison og corona-tvivl. 

Sensommerkoncerten forventes gennemført sidst i august. 

Referat: Sensommerkoncerten gennemføres lørdag d. 28. 

august 2021 med "Alice in Dixieland",  5 hollandske jazz-piger. 

 

PR-gruppe: 

Palle planlægger snarligt et Nyhedsbrev om vores aktuelle sager 

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

for kampagne.  

Referat: Der kommer et Nyhedsbrev inden længe - som også 

sendes til foreningerne, som så vil få mulighed for at 

reklamere for evt. aktiviteter og tiltag* 

 

Kampagne for det kommende lettere nedsatte kontingent blev 

ikke drøftet. 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Referat:  

Evt og Nyt fra byen. 

Byens Borger - gruppe: 

Udvalg, der skal renovere regler for “Byens borger”, vil samles og 

fortsætte arbejdet. Birthe indkalder. 

 

Kulturgruppen: 

Hvordan er gruppens planer om årets byfest - Birthe undersøger. 

 

Flagopsættere: 

Ifølge Erik er de kommende flagdages opsættere på plads. 

 

Ingen nyheder fra byen. 

 

Næste møde mandag d. 17. maj  2021 kl. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 

 

 

 

 

 

 

Alle 


