
Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. januar 2016 
Deltagere: Henrik, Erik, Palle, Mette E, Gitte, Georg og Kirsten 
Afbud: Charlotte, Birthe, Karin, Lene og Werner 
Dagsorden:  
1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent     
3) Orientering fra formanden  
4) Økonomi og medlemmer  v/Erik  
5) Orientering fra undergrupperne  
 Zebra-projektet  v/Palle    
 Trafik- og trafiksikkerhed  v/Kirsten    
 BYFEST    v/Henrik Larsen      
 Jazz-udvalg   v/Palle     
 Event/Kulturudvalg   v/Karin     
 Bibliotek    v/Lene   
 Natur- og stier    v/Georg   
 UNGE-gruppe     v/Birthe 
 Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/?? 
 PR-gruppe   v/Palle     
6) Eventuelt– og hørt i byen! 

   
 Dagsorden:  
1) Valg af ordstyrer: Erik  
2) Valg af referent : Kirsten   
3) Orientering fra formanden  
 -GLR vandt ikke Landsbyprisen 2015. G77 Fitness vandt 50.000 kr. GLR vil ansøge i  
 2016. Et emne kan være byforskønnelse. 
 -Paraplymøde afholdes mandag d. 8. februar med deltagelse af byens foreninger mfl. 
            - GLR har et formøde d. 21. januar for fastlæggelse af paraplymødets afvikling. Mødet 
  8/2 skal afspejle principper og skillelinjer imellem foreningerne, samt afstemme  
 forventninger til hinanden og etablere et samarbejde. Desuden afdække byens  største 
 udfordringer. 

        -Palle sender en reminder ud. Pt. har 16 personer fra 10 forskellige foreninger  
        tilmeldt sig. 

.        -Der er lige før jul flyttet en syrisk flygtningefamilie ind i Børnehaven "Smørblomsten". 
         Familien kom til Danmarik for 4 måneder siden, har været i Vejle (Højskole) og er i 

       gang med at lære dansk. Palle opfordrer til, at man besøger familien. 
. -Ågerup planlægger Landsbyråd! Palle og Kirsten deltager i møde 28. januar 2016. 

 -Palle foreslår at annoncere efter relevante emner fra borgerne, f.eks. på FB, 
  hjemmesiden og i Nyhedsbrevet. 
 -Jimmy har taget sine malerier ned fra væggen i GLR’s kontor. Kunst / malerier 
 efterlyses. 
  
4) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
 -Status på regnskab 2015 viser et lille underskud på 356 kr. Flere detaljer på næste 
  møde. 
 -HASTER <31.01.2016. Birthe(unge-gruppe) og Lene( Bibliotek) opfordres 
  at indsende deres ønsker til budget 2016!  
 -Tilskud til BYFEST og 2 jazz-koncerter ER indgået på kontoen (49.000 kr.) 
 -Endnu 2 udestående fra bladets annoncører. 
 -Palle indkalder til økonomiudvalgsmøde senest i starten af februar. 
   
5) Orientering fra undergrupperne. 
 
             Zebra-projektet  v/Palle 
 -Bænk nr. 10 er reserveret til Grundejerforeningen Søparken. 
 -Georg aftaler med Lars Fuglsang om flytning af 2 redskaber på motionslegepladsen og  
     tingstedets sten.( som så vil ligge som planlagt)   
 (Pris 2500,- kr. Roskilde Kommune har lovet et betale)  
  
 



 
   
 Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
 -Stor SUCCES med vores trafikevent 6. januar kl. 07:30, hvor vi uddelte diode armbånd 
  til 100 cyklister. 
 -Jarl har rykket Folmerhus 2 x omkring deres holdning til at lukke den midterste  
              udkørsel i Bycentret, så busstoppestedet kan flyttes. Uden resultat. Jarl forsøger igen. 
 -Se i øvrigt referat fra sidste trafikgruppemøde (Bilag 2) 
 -Bussluse Hejnstrupvej er på dagsordenen torsdag d. 14.01.2016 i Plan og 
  Teknikudvalget i Roskilde Kommune. 
 -Bemærk: Det indstilles, at der laves en BUS-sluse (Se bilag 3-4). Ingen fælles protest 
  fra trafikgruppen, som allerede har indgivet høringssvar. De enkelte medlemmer kan   
              gerne protestere. 
 -Rumle Ebert er blevet medlem af trafikgruppen. 
 - Forslag om at efterlyse medlemmer til udvalg på generalforsamlingen, også selv om 
  man ikke er bestyrelsesmedlem. 

 -Diskussion om større trafiksikkerhed i Hejnstrupkrydset( nedprioriteret pt af 
  Kommunen)samt svinget ved Hejnstrupvej nr. 35. Kan der gøres noget? Tages op i  
  trafikgruppen. 

   
 BYFEST    v/Henrik Larsen 

 -De store rammer er på plads. Budget ser ud til at holde, hvis vejret bliver ok. Udvalget 
  holder møder 1. mandag i hver måned. 
 -Frivillige søges. Henvendelse til Henrik. 

 -Der søges pt. efter et passende danseband. 
 -Mobile Pay og Dankortautomat til Byfesten. 
       
 Jazz-udvalg   v/Palle 
 -Møde med Gulddyssegården planlægges til 2.februar efter kl.12 eller 3. februar efter 
  kl.16. 
 -Vi mangler pt. at aftale band til pinsejazzen.  

 -Bria Skonberg - en af verdens bedste kvindelige trompetister i Louis Armstrong stil  
  kommer til sensommerjazz. 

    
 Event/Kulturudvalg   v/Karin(afbud) 
  -Se Bilag 1 
 -Angående projekt ”Høstmarked”, som nævnes måske erstattet af børnefamiliebankodag i 
  Forsamlingshuset i år pga. manglende tilslutning, minder Palle om, at  
 1)Høstmarkedet er meldt ud i kalenderen i bladet. 
        2) Et af Høstmarkedet' s væsentligste formål, er også at skabe mere liv i Bycentret. Når 
             det er sagt, slog Palle dog også fast, at der skal være ressourcer nok til at gennemføre et 
             flot projekt, og at de udførende kræfter skal brænde for aktiviteten. 
. -Kulturgruppens tilstedeværende medlemmer mente, at kvalitet frem for kvantitet, da 
  arrangementerne er mange, arbejdskraften fordelt på få hænder, og at man ikke for 
  enhver pris skal holde liv i f.eks. Høstmarkedet, hvis det ikke fungerer. 
 -Kulturgruppen mødes igen og planlægger en eventkalender. 
 -Nye tilflyttere i Gundsømagle, hvordan nås de? Gedigent PR arbejde med plakater, flyers? 

  Måske en ide til paraplymødet at beskæftige sig med ? Måske en mere præsentabel  
  GLR’s bod til Byfesten ? 

    
 Bibliotek    v/Lene(afbud) 
 -Foredrag 3/3-16 Mette Gjerskov 
 -Foredrag 4/2-16 Georg Holm  
 
 Natur- og stier    v/Georg 
 -Intet nyt  
 
 



 
 
 
   
 UNGE-gruppe     v/Birthe( afbud) 
 -EU-Palle-møbler lavet af elever fra SCR klar til foråret.   
 -Palle tager kontakt til de unge om at lave fadølsholdere til Byfesten. 
 
 Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/?? 
 -Jarl vil gerne være kontaktmand omkring Bycenter og prøve at stable en centerforening 
  på benene. 
 
 PR-gruppe          v/Palle 
 -Næste blad forventes at udkomme sidst i april/først i maj. 
 -God omtale af vores trafikevent i både DAGBLADET og LOKAL-Avisen. 
 -Møde i PR-gruppen planlægges til 11.02.2016 kl.19. 
 -Forslag om at slå FB grupperne Landsbyrådet- og Zebra gruppen sammen.  
   
6) Eventuelt– og hørt i byen! 
             -Vores lokale trænger til en oprydning. 
              Forslag om fælles bestyrelsesdag til fælles oprydning, udsmykning. Dato?? 
             -Erik styrer rengøring.  
             -Henrik styrer flagene. 
             -Vagter: Foreløbig overvejes, hvordan vagterne kan optimeres. Vagter fortsat den første 
              torsdag i måneden 18-19,30 indtil 1. maj, herefter lørdag 11-13 hver lørdag indtil 
              sommerferien. 
  

 Næste møde er onsdag d. 2. marts 2016    kl. 17:30 
          
 Referent: Kirsten d.19.01.2016  
 
  
 
 

Bilag 1,2,3 
 
Se nederst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1. 
 

Gundsømagle Landsbyråd 
 

Kulturgruppe-mødereferat 14.dec. 2015. 
 

Plan for 2016 aktiviteter med budget. 
Carmel-rundvisning kr. 1000 
Byvandring kr. 500 
Høstmarked/børnefamiliebanko kr. 4000 
Dragedag kr. 1000 
Cykeltur i lokalområdet kr. 500 
 
Projekter igang. 
Projekt kirkebesøg. Werner sender brev til menighedsrådet om dette. Alle kan 
deltage i et evt. møde. 
Projekt Gundsø march. Werner sender ligeledes brev til G77 om dette. Alle kan 
deltage i et evt. møde. 
Projekt Høstmarked erstattes måske af en børnefamiliebankodag - Mette og Gitte er 
gået i tænkebox. 
Projekt "Hold Danmark ren" søsættes ikke i år, da Margreteskolen har det på 
programmet.  
Projekt Bridgekursus aflyst af Rita. 
Projekt cykelture afventer - Lene forsøger evt at indfange Georg via en mail. 

Længere debat om, hvordan vi skal invitere de nye i Holmehøjområdet til et 
fællesarrangement.  
Gitte minder om, at ikke alle er nye, nogle har boet der 4 år måske, andre er gl. 
gundsømaglere der er flyttet derover.  
Og skal invitationen også gælde nye indbyggere andre steder i byen. Hvordan skal vi 
indfange nye tilflyttere. Hvor mange er medlemmer af Landsbyrådet i Holmehøj, 
kunne vi tænke os at få tal på (Palle). Hvordan griber vi det an og hvordan finder vi 
ud af om målgruppen er interesseret.  
Beslutningen blev at medtage dette punkt til næste bestyrelsesmøde i januar. 
 
Og om høstmarkedet 
Delte meninger om markedets relevans. Vores arbejdsindsats er stor og set i forhold 
til antal kunder og stadeholdernes omsætning, kan vi bruge vores tid bedre. Kun 
boderne med spiselige sager havde god omsætning og udsolgt.  Loppemarkedet i 
Forsamleren havde stor succes - skal vi lægge om og istedet satse på hjemmelavet 
bagværk, chokolader, konfekt, marmelader og antikt loppemarked (sager, ældre en 
25år) og skal vi skifte adresse til forsamleren.  
Alt dette svæver i luften indtil videre, idet et nyt emne kom op i forbindelse med 
punktet 

hvordan får vi fat i de yngre aldersgrupper 
hvilket Mette (tror jeg) havde et næsten færdig forslag til - børnefamiliebanko -
 henlagt til forsamlingshuset en søndag eftermiddag. Krydret med konkurrencer, 
gættelege osv osv. Afventer Mette og Gittes overvejelser om hvilket af projektet de 
ønsker at være tovholdere for. Et af disse bliver så til noget i 2016. 
8.01.efterskrift på dette punkt: Det var lige omvendt, men de to finder ud af det. 

 

 



 
 

Bilag 2 
 

Gundsømagle Landsbyråd 
 

Referat fra TRAFIKgruppe-møde 02-12-2015 
 

Deltagere: Jarl, Palle, Georg, AnneMarie, Mette E, Rumle og Kirsten 
Afbud: Charlotte. 
 
Dagsorden: 
1)Dialog om kommunens udsendte skemaer: Trafiktal, fartmålinger og trafiktællinger for Gundsømagle 2015 
2)Hvor i byen ønskes trafiktællinger/ fartmålinger ud over kommunens i punkt 1. Forslag indgives til kommunen < 
01.01.2016. 
3) Trafikgruppens ønske om økonomiske ressourcer i 2016 til en evt. happening a la sidste års .( Gratis veste mm 
på skolevejen i januar 2015) 
4) Diskussion om, hvor aktivt GLR ( Gundsømagle Landsbyråd) skal indgå i i dialog-tråd på Facebook?. GLR’s 
bestyrelse gav d.25/11-2015 Palle Gram carte blanche til at svare på evt. spørgsmål i en sober og saglig tone. 
5) Er der svar omkring forespørgslerne til Brugsen og Folmerhus om evt. nedlæggelse af den midterste udkørsel fra 
Bycentret? 
6)Andre trafik udfordringer? 
7) Evt. 
   **** 

Kort resumé af mødet: 
Velkommen til Rumle. Før den egentlige dagsorden fortalte Rumle om sit syn på bl.a. 40 km 
/t i hele Gundsømagle. 

Der udspandt sig en diskussion for og imod 40 km /t Zone i hele Gundsømagle. Gruppen er 
stadig interesseret i 40 km/t zone i hele byen, men politiet er af en anden mening. Politiet 
mener efter besøg et par gange her i byen, at man kan undtage Gundsømagle Parkvej, mens 
kun en del af Piledyssen undtages. Kommunen har d. 01.12.2015 meddelt at 

 ”Derudover har vi kørt igennem Piledyssen endnu en gang, og vi overvejer om en delstrækning af 

Piledyssen skal inkluderes i en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, fx fra krydset 

Gulddyssevej/Piledyssen/Gundsømagle Parkvej til Gulddysse Skovvej. På denne strækning er der bump, og 

den kan derfor umiddelbart bedre forsvares at indrette til en lavere hastighedsbegrænsning end på resten 

af Piledyssen.  Vi arbejder videre med forslaget, men vi vil gerne understrege, at der ikke er taget nogen 

endelig beslutning endnu. Desuden skal politiet også skal give samtykke til projektet før det kan blive 

etableret. I hører nærmere om projektet.” 

GLR ønsker hellere chikaner foran Gundsømagle Bytorv fremfor en skov af skilte i byen med 40 km/t. En 

40 km/ t zone foretrækkes. 

1)Dialog om kommunens udsendte skemaer: Trafiktal, fartmålinger og 
trafiktællinger for Gundsømagle 2015 
Gruppen enedes om, at kommunens tilsendte skemaer var lidt for gamle ( marts 2015) og i 
det hele taget ikke var så anvendelige, da flere andre ting end fart gør sig gældende. 
Men man kan udlede af tallene, at hverken trafikmængden eller hastigheden har ændret sig 
væsentligt siden den sidste tælling i 2014. 
Mette efterlyste målinger på Hejnstrupvej. 
 

2)Hvor i byen ønskes trafiktællinger/ fartmålinger ud over kommunens i punkt 1. 
Forslag indgives til kommunen < 01.01.2016. 
Gruppen ønsker ikke flere målesteder. 

 

3) Trafikgruppens ønske om økonomiske ressourcer i 2016 til en evt. happening a 
la sidste års .( Gratis veste mm på skolevejen i januar 2015) 
Gruppen enedes om at ønske 5000 kr. til sine tiltag i 2016 og diskuterede hvad, man kan 
gøre for at få borgerene til at sikre børnene i trafikken. Kirsten skriver til GLR’s kasserer. 



Et forslag kunne være at holde et foredrag i forsamlingshuset for forældrene med en relevant 
oplægsholder. 
Et andet forslag var en happening i samme kryds to gange om året. 
Et tredje forslag er, at GLR agerer skolepatruljer. 
Alle går i tænkeboks. 
Palle vil fotografere fare-scener i f.eks. krydsene. 
Palle snakker med politiet, om det er tilladt at vise bilernes nummerplader på f.eks. 
Facebook, samt om det er tilladt at agere skolepatruljer. 
Gruppen kan også søge penge til evt. tiltag ved kommunen. 
 

4) Diskussion om, hvor aktivt GLR ( Gundsømagle Landsbyråd) skal indgå i i dialog-
tråd på Facebook?. GLR’s bestyrelse gav d.25/11-2015 Palle Gram carte blanche til 
at svare på evt. spørgsmål i en sober og saglig tone. 
Gruppen enedes om 
”For et undgå at GLR’s arbejde bliver nedgjort og sået tvivl om, besluttes det at give Palle 
carte blanche til at besvare evt. spørgsmål på Facebook i sin sædvanlige sobre tone. Palle 
slog også fast, at Landsbyrådet er et frivilligt nedsat råd, der naturligvis også må lytte til og 
besvare seriøse henvendelser fra byens borgere” 
 

5) Er der svar omkring forespørgslerne til Brugsen og Folmerhus om evt. 
nedlæggelse af den midterste udkørsel fra Bycentret? 
På mødet med kommunen 05.11.2015 drøftede vi også problemet omkring de 3 nuværende 
ud/indkørsler til P-pladsen. 
Her blev vi enige om at foreslå den midterste udkørsel nedlagt, således at der kun bliver 2 
ind og udkørsler til P-pladsen.  Herved vil der åbnes mulighed for at flytte BUS-stoppestedet 
hen til der, hvor den midterste udkørsel findes nu.   
Det aftaltes at Jarl skriver til Folmerhus omkring denne idé, samt at Palle skriver til Paul 
Jensen (Brugsen) om hans mening om denne ændring. 
Landsbyrådet ser MEGET gerne, at det laves en trafikfikdæmpende foranstaltning udfor 
Brugsen på Gulddyssevej, gerne i første omgang som forsøg via nogle flytbare heller. 
** 
Brugens bestyrer er positiv, blot ikke det bliver besværligt for Brugsens kunder. 
Folmerhus har endnu ikke svaret. Jarl har rykket. 
  
6)Andre trafik udfordringer? 
Mette E havde svært ved flg. sætning fra referatet Trafikgruppens møde med kommunen 
05.11.2015 
”Charlotte påpegede, at hun ikke kan se logikken i, at RK gerne vil sikre trafikken for 10-20 
cyklister ad Hejnstrupvej mod Lilleskolen, men tøver med at finde en løsning på Hejnstrup-
krydset, der hver morgen passeres af over 200 børn fra byen på vej mod Margretheskolen.” 
 

Palle forklarede baggrunden for at bemærkningen var taget med i referatet! At vi i over 10 år 
har gjort Roskilde Kommune opmærksom på det farlige "skæve kryds" - hvor over 200 
skolebørn kommer igennem hver morgen og eftermiddag. Derfor MÅ vi kræve at en 
renovering af dette kryds bliver prioriteret OP! Bemærkningen betyder ikke, at vi er imod en 
bedre sikkerhed på Hejnstrupvej. Vi anser bare ikke en lukning af vejen med en bussluse 
som den mest hensigtsmæssige foranstaltning, andre foranstaltninger må kunne løse 
problemet. 
 

7) Evt. 
Jarl tager initiativ til en Centerforening, som kan tage sig af centrets udfordringer. 
Alle bakkede op omkring Jarls gode initiativ. 
 

Referent: Kirsten 05.12.2015 
 
 
Bilag 3 
 



BUSSLUSE på Hejnstrupvej   (BILAG 3) 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at der etableres bussluse på Hejnstrupvej. 

Beslutningskompetence 

Plan- og Teknikudvalget 

Sagsfremstilling 

Cyklistplan 2012 blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2012, punkt 297. 
Her blev der afsat 110.000 kr. i budget 2013 til en forundersøgelse og etablering af bedre 
cykelforhold på Hejnstrupvej. Forundersøgelsen har klarlagt, at en bussluse samlet set vil være 
en fordel, og det vil understøtte målsætningen i kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik om, at 
flere børn skal cykle i skole. 
En høring har vist, at størstedelen af beboerne på Hejnstrupvej samt flere forældre til skolebørn 
på Roskilde Lille Skole ønsker en bussluse. En gruppe af borgere i Tågerup samt Gundsømagle 
Landsbyråd ønsker derimod ikke en bussluse. På den baggrund har der vist sig behov for at 
undersøge fordele og ulemper ved en bussluse. 
Fordelene ved en bussluse er, at: 
- den vil skabe en mere sikker og tryg cykelforbindelse mellem Jyllinge, Gundsømagle og 
Tågerup og understøtter trafik- og mobilitetspolitikken. 
- den vil skabe bedre mulighed for, at flere skolebørn vil cykle til Roskilde Lille Skole og 
Margretheskolen. 
- trafiksikkerheden vil blive markant forbedret på Hejnstrupvej og vil samlet set være en fordel for 
trafiksikkerheden i området. 
- den kan anlægges, så der fortsat er plads til, at landbrugskøretøjer, der har et berettiget ærinde 
på Hejnstrupvej, kan passere busslusen. 
Ulemperne ved en bussluse er: 
- øget omvejskørsel for bilister. 
- at flere bilister vil benytte krydset Gundsølillevej/Frederiksborgvej, der opleves som utrygt, og 
hvor der kan være ventetid i myldretiden. 
- at Hejnstrupvej ikke vil kunne bruges som hurtig omvejskørselsvej, hvis der sker uheld på en 
delstrækning af Frederiksborgvej. 
Fordele og ulemper er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Busslusen kan etableres for ca. 
200.000 kr. Det resterende beløb kan finansieres via overførte uforbrugte cyklistplanmidler fra 
2012. 
Projektet forventes startet og afsluttet i forår 2016. 

 

 
 


