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Dagsorden: 
 

1) Indledning ved Palle (formand Landsbyrådet): 
* Byder velkommen. Præciserer kort, at Landsbyrådet IKKE ønsker at styre 
alt hvad der foregår i byen, men vi vil gerne være talerør til Roskilde 
Kommune og andre myndigheder – fremhæver vigtigheden af samarbejde 
mellem foreningerne i byen. Det sker allerede – Eksempel: Gulddysse 
Kulturgård samarbejder med GLR om jazzen og ligeså er der et samarbejde 
om juletræsfesten mellem Forsamlingshuset, AOF og GLR. 
* Orienter om Landsbyprisen som Roskilde kommune (RK)udlodder, hvor GLR 
har indsendt 2 forslag. Det ene i samarbejde med Rumle Ebert og Søren Dall 
om en svævebane. Det andet om en tarzanbane (en legeplads til lidt større 
børn). 
* Kirsten L J ridser sidste nyt fra trafikområdet op. 



 

 

2) Byfest i Gundsømagle i 2017? 
* Byfesten hænger måske i en tynd tråd næste år. Der er brug for nye 
kræfter til styregruppens nu 3 medlemmer Erik, Palle og Karin. Henrik 
stopper som tovholder og Michael Ebbesen som barbestyrer. 
Det er 7. byfest – skal formen ændres? – skal landsbyrådet nødvendigvis 
være arrangør? – kan festen holdes et andet sted i byen? – kan festen holdes 
hvert 2. år? – kan flere foreninger gå sammen i styregruppen????? 
* Facts om økonomi – budgettet var i år 225.000kr. Økonomien løber lige 
rundt med tilskud og underskudsgaranti fra RK. Udgiften til telt, inventar og 
mad går lige op med indtægten ved billetsalg. Øvrige udgifter dækkes 
fortrinsvis af indtægterne ved barsalg. 
* Henrik beskriver styregruppens arbejde hen mod festen og hvordan 
puslespillet lægges.  
* Fra erfaren festarrangør i JGI Lene, påpeges vigtigheden af at de opgaver 
man udbyder skal være klart beskrevet – så man let kan vælge sig den 
opgave man har interesse i. Det bliver meget mere ”spiseligt” og motiverende 
for folk. 
* Styregruppen mener, at festen har nået sit max antal deltagere – omkring 
270 billetter solgt de seneste år - plus fra i år 150 til efter middagen.  
* Andre mener, at det unikke ved festen er, at man spiser sammen – at 
festen skal holdes hvert år, fordi folk glæder sig – at datoen skal fastholdes 
trods konkurrence fra omegnen – at en model hvor gl festplads bibeholdes 
om dagen (uden stort telt) og hvor Forsamlingshuset – med en teltudvidelse - 
bruges om aftenen. Modellen vil sænke omkostningerne og give muligheder 
for en danseafdeling og en afdeling til at snakke sammen i – at en model med 
flere foreninger i styregruppen (ala jazzen og juletræsfesten) også er en 
mulighed, idet det så er muligt hente frivillige ind fra baglandet til festens 
afvikling – at en model hvor de to idrætsforeninger går aktivt ind i 
styregruppe eller en hvor G77 overtager byfestarrangement er en mulighed. 
En bæredygtig model skal i hvert fald findes. 
 

Spejderne tilkendegiver, at de deltager som vanligt, men at de ikke har 
ressourcer til at deltage i styregruppen. Lene vil forhøre sig blandt sine 
medlemmer i JGI. Jarl vil ligeledes forhøre sig blandt G/77's medlemmer. 
Adspurgt kan Jarl ikke forestille sig at  G77 overtager byfestarrangementet. 
Jagtforeningen deltager gerne som frivillige, men  ikke i styregruppe-regi pga 
af foreningens størrelse. Foreslår en kommende beskrivelse af arbejdsopgaver 
sendt ud til foreningerne. Linette har allerede meldt sig aktivt til næste 
byfest. Rygtet går i byen – hørt af flere – at ”ingen hjælp” = ingen byfest.  
Tror på at folk kommer, hvis arbejdsopgaverne er klart beskrevet. 
 

Konklusion: at nuværende styregruppe får samlet alt materiale og udarbejder 
en brugbar manual. Denne gennemgås på næste paraplymøde – gerne i 
januar. Herefter kan de enkelte foreninger byde ind med deres bidrag 
omkring frivillige til festen. 
 



 

 

Gitte afrunder emnet med bemærkningen om, at det man bidrager med, er 
glæden ved at være med til at få en fest på benene i byen. Der er intet 
økonomisk overskud at hente. Det lille overskud der hidtil har været, går 
tilbage i byfestkassen og bruges til nødvendige investeringer i byfesten. 
3)Vores allesammens Brugs og Bycenter– hvordan og hvorfor? 
Jarl ser den renovering som Folmerhus pt er i gang med, som et tegn på at 
firmaet ser en fremtid i centret. Derfor også de seneste forbedringer på 
facaden og pladsen foran. GLR støtter med bænke og borde og RK er ansøgt 
om blomsterkummer. 
Alle opfordres til at bruge centret meget mere, passe på det, lægge mere af 
deres handel i brugsen. Beskriver de uhyggelige konsekvenser af en lukket 
brugs og center. 
Det forlyder, at Kvicklys leder har planer om at shine Brugsen op. 
Der er dannet en centerforening med deltagelse af alle forretninger. Og 
senere måske basis for dannelse af en ”Bycentrets venner” gruppe.   
 

4) Forsamlingshuset – byens legendariske mødested. 

Henrik – ny formand i forsamlingshuset fortæller om huset og dets 
muligheder. Ser gerne, at huset bruges meget mere både af foreningerne og 
private – og gerne på hverdage. Det er vigtigt for byens liv og sammenhold at 
der kommer flere fælles aktiviteter i huset – nævner et nyligt forslag om 
folkekøkken. Opfordringen er klar – brug Forsamlingshuset – hvis det lukker, 
har vi ikke et lignende centralt sted at mødes. 
Leif fra Gundsø teater og musikforening – har et heltaktuelt spørgsmål om, 
hvordan Forsamlingshuset forholder sig til at lægge scene til små 
forestillinger, gerne på hverdage, m/u spisning. Dette modtages positivt, 
økonomi m.m. skal drøftes videre i bestyrelsen. 
 

5)Byens kalender – fungerer det? 

* Landsbyrådet ønsker en tilbagemelding på overstående og  om ordningen er 
let at bruge. Startfasen har vist, at der er plads til forbedringer. Det fastslåes 
at redaktionen - Kirsten L J - ikke laver opsøgende arbejde. Hvis man vil have 
en aktivitet på kalenderen , skal man bruge den autoriserede mailbox til 
formålet GSMLandsbyraad@mail.com 

* Nogle mente, at Landsbyrådet har for mange informations-kanaler – hvilket 
PR gruppen gerne vil kigge på. Men der bør skelnes på den måde at Facebook 
siden "Gundsømagle Landsbyråd" er der hvor der orienteres og lægges INFO 
ud om begivenheder, og facebook-gruppen "Gundsømagle - Zebraby", er 
stedet hvor alle kan rejse relevante emner i byen og diskutere dem.  Vores 
ordinære hjemmeside har som hovedformål at orientere dem der ikke er på 
Facebook, og indholder bl.a. alle vores referater fra vores møder.  
* Bladet er ok, men en udgivelse 4 gange årligt er ikke økonomisk 
bæredygtigt eller overkommeligt for PR-gruppen. 
6) Velkommen til Gundsømagle – temaet i næste Landsbynyt. 
* Det har længe været Landsbyrådets hensigt at kunne byde nytilflyttere i 



 

 

Holmehøj og andre steder i byen velkommen. PR-gruppen orienterer om sine 
tanker og ønsker bud fra salen på hvad et velkomstnummer skal indeholde.  
Debatten gik hovedsageligt på, om budskabet kom bedst ud via facebook 
eller papir (Landsbynyt). Facebook er billigere og skovene spares. Søren 
anfører, at mange unge,  læser al information på nettet. Måske nås denne 
gruppe bedst digitalt og der er allerede set forespørgsler på facebook, fra folk 
der søger bolig i Gundsømagle.  
PR-gruppen arbejder videre med dette indput. 
Jens, formand for nystiftede Ågerup landsbyråd, oplyser, at i Ågerups 
velkomstfolder ligger på nettet. 
* Landsbynyt har dead-line 8.november. Hvis man har emner til bladet 
sendes disse til Gitte – mail ole.gitte38@gmail.com eller Palle – mail 
palle.gram.jorgensen@gmail.com 

Det aftales, at der orienteres om i hvilken form stof til bladet kan afleveres i. 
* Landsbyrådet har udarbejdet en adresseliste over Gundsømagles 
foreninger, grundejer og boligforeninger og institutioner. Denne udsendes til 
alle der ønsker den. 
 

7) Forslag fra borgerne 

7.1 – Henrik foreslår oprettelse af en ”frivillig”-database for byen. Tanken er 
at ildsjæle skal kunne lade sig registrere med angivelse af, hvilke type 
frivilligjob, man kunne udføre. Her vil arrangører af aktiviteter kunne søge 
frivillige. 
Ingen konklusion på forslaget, men kommentar om, at folk faktisk allerede nu 
er gode til at spørge om hjælp på facebook. 
7.2 – Samarbejde om fælles uddeling af flyers 
Sidst i oktober skal flyers uddeles om juletræsfesten og familiebanko. Hvis 
andre foreninger skal have noget uddelt i samme tidsrum, kunne man gøre 
det fælles. Henvendelse til Palle i så fald. 
Spejderne tilbyder sig som uddelere formedelst en indtjening af en slags. Og 
det oplyses at G77 og GLR betaler 1 kr. pr udddelt blad/flyer. 
8) Eventuelt 

Marianne K. kort om menighedsrådsvalget 
Gert orientere kort om vandværkets samarbejde med RK om skovens 
udvidelse. 
Marianne D. orienterer om at Gulddyssevejens cykelsti nu er forhandlet på 
plads og at den påbegyndes NU. 
Der er  familiebanko den 6. november og juletræsfest 4. december – begge 
arrangementer i Forsamlingshuset.  
Gundsømagle bycenter holder julemarked den 26. november. 

 

 


