Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2016
Deltagere: Werner, Palle, Georg, Erik, Henrik, Birthe, Lene, Karin, Charlotte, Gitte og Kirsten
Fraværende: Mette E
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Orientering fra formanden
4) Økonomi og medlemmer v/Erik
5) Generalforsamlingen 2016 17. marts
6) Opfølgning på Paraplymødet 8. februar
7) Orientering fra undergrupperne
8) Eventuelt– og hørt i byen!

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer: Erik blev valgt.
2) Valg af referent : Kirsten blev valgt.
3) Orientering fra formanden
-Udvalg bestående af Werner( tovholder), Henrik, Karin og Birthe sørger for sætte ”Ideer
efterlyses til Landsbyprisen 2016” på FB og generalforsamlingen. Herefter nedsættes et større
udvalg som sørger for en ansøgning til kommunen.
Indholdet i en ansøgning til Landsbyprisen kan evt. være byforskønnelse, kommunikation og
musiktribune.?
-Palle efterlyser bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe mht. vores flygtninge i Børnehaven
"Smørblomsten". Rikke Hansen, Østrup, mobil 2514 1839 - mail: niclassen@gmail.com
koordinerer pt., hvad flygtningene mangler på FB.
-Opfordring til at sortere i ”svar og svar til alle” i mailkorrespondancen. Der er generelt for
mange mails. Opfordring til at holde interne gruppemails indenfor gruppen.
-Tovholderne opfordres til at sende færdige referater fra gruppemøderne ud til resten af
bestyrelsen, så ledes at man på bestyrelsesmøderne er orienteret på forhånd om
udvalgsarbejderne.
-Roskilde skal spare ved at undlade/udskyde at igangsætte forskellige anlægsarbejder.
Pt. vides ikke situationen med den kommende cykelsti på Gulddyssevej.
-Oprydning i container, og kontor foregår lørdag d.12.03.2016, fra klokken 10:00
Alle bestyrelsesmedlemmer bør afsætte formiddagen til dette.
4) Økonomi og medlemmer v/Erik
-Regnskab 2015 & budget 2016 er klart. Ingen kommentarer fra bestyrelsen.
-Status er pt. 82.000 kr.( inkl.25.000kr.til byfesten + 2x 12.000kr. til jazzen)
5) Generalforsamlingen 17. marts 2016
-Udsendelse af dagsorden ER sket 24-2-2016 til alle med mailadresse. Desuden information
opsat på Infosøjlen, Brugsen, GLR’s hjemmeside og FB.
-Tovholderne skriver deres gruppes beretning, kort og sender til Palle.
Deadline 09.03.2016
-Palle spørger Leif Max Hansen om dirigentposten.
-Palle/ Gitte spørger Mette E om hun, efter lang tids fravær i bestyrelsen og grupperne,
stadig er med ?
- Der er flere forskellige mennesker, som har ytret ønske om at komme i bestyrelsen til de 3
ledige pladser. Flere er kendt som ildsjæle.
-Kirsten og Birthe er tovholder på det praktiske på selve dagen.
Der bestilles 3 stk. smørrebrød til hver. Erik og Palle køber øl og vand.
-Kirsten udfærdiger lister over deltagende medlemmer.

6) Opfølgning på Paraplymødet 8. februar.
-Paraplymødet blev et godt møde med deltagelse af mange af byens foreninger. Der planlægges
at holde et årligt møde, hvor aktiviteterne koordineres. Evt. flere møder i årets løb.
- Palle mødes med Bibi Bækgård for at finde en skabelon til koordinering. Måske ”Byens
Kalender” på en speciel mailadresse.
-Udfordringen med mødet var, at alle forventede at GLR tager over, frem for at alle er fælles om
tingene.
- Foreningerne er meget interesseret i at annonce deres arrangementer i på en side i GLR’s blad,
( 1500 kr./ side) Udfordringen her, er en meget præcis udgivelsesdato.
7) Orientering fra undergrupperne
Zebra-projektet v/Palle
-Bænk nr. 10 er nu afsat til Grundejerforeningen Søparken.
Trafik- og trafiksikkerhed v/Kirsten
-Trafikgruppereferaterne 18.02.2016 ( bilag 1 ) og 25.02.2016 ( bilag 2) sidst i referatet.
-Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den snarlige indførelse af 40 km/t i byzonen og de 3 kryds.
Samt arbejdet med at minimere generne i forbindelse med kommende øget lastbiltrafik igennem
Gundsømagle. Mødet med grusgrav ansøger Anders Wamsler gav ikke så meget håndfast
omkring kommende kørsel med lastbilerne, men vi fik en ide om hans planer med gruset i
tilfælde af gravetilladelse..
-Jens Wamsler udtrykte på mødet d. 25.02.( far med små børn) tilfredshed med trafikhellen på
Piledyssen. Den er god til et stop midtvejs over vejen for små fødder.
BYFEST v/Henrik
-Udvalget holder møder 1. mandag i hver måned. Tingene foregår planmæssigt.
-Byfestpladsen bliver udvidet i år. Der bliver fældet en 6 m bred bræmme ind til Kirkestien. Den
aktuelle grundejerforening er forespurgt.
-Spejderne har fået bevilget en overdækket bålhytte, som skal stå ved bålpladsen.
Jazz-udvalg v/Palle
-Gulddyssegården vil meget gerne have et samarbejde med GLR ang. de to årlige jazz
arrangementer allerede fra Pinsen 2016. Det vil kræve en kontrakt samt investering af bl.a.
parasoller og stole på omkring 20.000 kr., med 10.000 kr. til hver part. Bestyrelsen giver sit
tilsagn til de 10.000 kr. med 10 stemmer for og en blank stemme.
-Kontrakten udarbejdes af Erik.
-Vi mangler pt. en aftale om band til pinsejazzen, men Palle forhandler med flere.
Event/Kulturudvalg v/Karin ( se bilag 3 sidst i referatet)
-Status på Ebbe Carmel rundvisningen (I skrivende stund er 13 tilmeldte!)
-Det er ikke besluttet endnu, om Høstmarkedet afholdes i år.
Bibliotek v/Lene
-Til Mette Gjerskov foredraget d. 03.03.2016 er der ca. tilmeldt 15-18 , iflg. Lene.
-Der er planer om to foredrag mere i 2016 bl.a. et foredrag om Tanzania.
-Datoer ikke oplyst.
Natur- og stier v/Georg
-Dette udvalg bliver taget op til revision efter generalforsamlingen.
-Specielle ønsker fra borgene om stier, bl.a. ridestier, kræver at borgerne selv gør et stykke
arbejde, ligesom mountainbikerne gjorde.

UNGE-gruppe
v/Birthe
-Palle-møbel-projektet forsætter. Man kan blive i tvivl om, der skal stå palle-møbler i Bycentret.
De unge har ikke kunne håndtere oprydning omkring den RØDE bænk inde i Bycenteret
foran vores kontor. Derfor er den nu fjernet.
-Tingstedet/Crosfitt: Intet nyt, men Georg ,Birthe og Lars Fuglsang arbejder på sagen. Den
bliver genoptaget, når det bliver forår og jorden er til at arbejde med igen. Birthe er tovholder
omkring dette.
Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER v/Jarl ( Birthe)
-Jarl Mathiesen vil stå for en Centerforening.
PR-gruppe
v/Palle
-PR-møde afholdt 11-2 - Referat udsendt til alle.( Bilag 4 sidst i referatet)
Blad forventes udgivet sidst i april. Deadline for artikler er 25.03.2016.
- Næste møde i gruppen 7-4-2016 kl. 15-17
Skema til håndtering af MINI-projekter igangsat
8) Eventuelt– og hørt i byen!
-Vagtskema rettes til fremadrettet.
Næste møde er

torsdag d. 7. april 2016 kl. 17:30

Referent Kirsten 09.03.2016

Bilag 1.
TRAFIK-møde med Roskilde Kommune
afholdt 18-02-2016 kl. 15-16:10 på Landsbyrådets kontor
Tilstede:
Helle Schou, Morten Heegaard Christensen (Roskilde Kommune, RK )
Kirsten, Palle, Georg og Jarl (Gundsømagle Landsbyråd)
Dagorden:
Opfølgning på dialog omkring trafiksikkerheds-tiltag i Gundsømagle

Kort resumé af mødet:
1) GRUS-gravning, Holmevej
Der er ansøgt om GRUS-gravning på et areal ude på Holmevej - mængde 50.000 m3.
Det vil betyde en kørsel fra/til området på ca. 24 lastbiler dagligt frem og tilbage.
Landsbyrådet vil gøre alt for at sikre, at trafikken med tunge lastbiler ikke kommer til genere
byen mere end højst nødvendigt. Landsbyrådet har sendt en høringssvar, hvor vi udtrykker
denne bekymring. Det er Region Sjælland der skal give den endelige gravetilladelse. RK
meddeler, det er en kommunal opgave, at sikre sikker udkørsel grusgraven fra privat vej til
offentligt vej. Kørselen fra grusgraven på de offentlige veje har de som sådan ikke indflydelse
på. Landsbyrådet spurgte om RK i givet fald ville kunne forhindre at lastbiltrafikken kom
igennem Hovedgaden, (f.eks. ved gennemkørsel forbudt for lastvogne over 3500kg). De
lovede Morten og Helle at undersøge nærmere.
Landsbyrådet følger sagen, og vil snarest bede om et møde med de personer, der har søgt om
gravetilladelsen.
2) Fartbegrænsning gennem byen
Roskilde Politi har nu godkendt en plan, hvor en række gennemfartsveje i Gundsømagle, får en
hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
Der er tale om:
Sognevej/Hovedgaden gennem byen
Gulddyssevej ned gennem byen
OG Piledyssen fra lyskrydset og frem til kort før svinget med Holmevej
SAMT den første del af Hejnstrupvej ned til Grydehøjvej
(Se kortbilag - Orange farve er lig med påbudt 40/t)
OBS: Flere fra Landsbyrådet ønskede dog at de 40 km/t på Piledyssen blev gennemført på

HELE strækningen ned til Hovedgaden/Østrupvej
Vi får på den måde en tydelig skiltning af de farlige veje. Politiet ville IKKE lave 40 km/t i HELE
byen, da området er for stort hertil. Landsbyrådet opfatter heller ikke dette, som det store
problem, da det vel ikke er på villavejene, at beboerne selv kører for stærkt. Desuden har flere
grundejerforeninger opstillet deres egne (kraftige) BUMP på disse veje.
3) Trafikforanstaltninger udfor Brugsen på Gulddyssevej
Både Brugsen og Folmerhus har nu bekræftet, at de vil se positivt på at ændre
adgangsforholdene til P-pladsen foran Bycenteret og Brugsen. Målet skulle være at sløjfe den
midterste udkørselsvej, for at gøre plads til at BUS-stoppestedet kunne flytte hertil. Så ville
man udfor Centerområdet også kunne lave nogle trafikdæmpende foranstaltninger. Både
Brugsen og Folmerhus vil dog gerne se et oplæg/tegning af projektet før det igangsættes, idet
de ikke ønsker at gøre adgangsforholdene til P-pladsen mere besværlige.
Helle Schou (RK) vil udarbejde et oplæg.
4) Status på cykelstien langs Gulddyssevej
Helle Schou (RK) spørger ind til projektlederen (Michael Gärtner) og får en status - og
meddeler denne tilbage til Landsbyrådet.
Landsbyrådet påpegede endnu en gang, at vi gerne ser, at cykelstien bliver ført helt igennem
til A6, og at den også bliver asfalteret.

5) Krydset Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej
Landsbyrådet påpegede endnu en gang, at de ansér dette kryds som meget farligt, og at de
gerne ser at en løsning omkring krydset bliver opprioriteret. Helle Schou nævnte at de har et
forslag liggende om en hævet vejflade i krydset, men p.t. er krydset ikke særligt højt
prioriteret i RK's trafiksikkerhedsplan. Måske skal Landsbyrådet bruge vores lokale politikere
ifm. at få krydset opprioriteret.

6) Hejnstrupvej - Bussluse
På RK's byrådsmøde 17-2-2016 (pkt. 39) blev det besluttet at forkaste forslaget om en
bussluse, men i stedet bad man forvaltningen om at komme med forslag til alternative
trafikdæmpende foranstaltninger på vejen.

7) 2 minus 1 vej - Holmevej
Palle foreslog en løsning med "2 minus 1"-vej ud ad Holmevej mod grusgraven. Den vil kunne
give en mere sikker cykelvej ud af vejen mod grusstien mod nord til Stenløse.
Landsbyrådet mener stadig, at den ideelle løsning vil være en cykelsti ud ad Holmevej til
grusgraven og en modernisering af grusstien (Blæsenborgvej) mod Stenløse. Dette vil give en
superb cykelforbindelse til S-togsnettet.
Helle og Morten vil undersøge om det er muligt rent trafiksikkerhedsmæssigt, at lave en "2
minus 1" vej.
8) Ny cyklistplan i 2016
Morten Heegaard nævnte at arbejdet med en ny cyklistplan starter nu i 2016. ALLE kan
komme med indspark til planen, der udarbejdes færdig i september 2016, og herefter kommer
i høring i 6 uger.
Eventuelt
Morten Heegaard nævnte, at Gundsømagles slidte veje står for tur til en grundig reparation af
asfalten og bumpene men først efter, at der i 2017-18 er udført en række kloakarbejder i byen
bl.a. på Piledyssen og Gulddyssevej. (Anita Madsen, RK ved mere om dette)
Refereret af Palle Gram - 20-02-2016

Bilag 2

Gundsømagle Landsbyråd
Trafikgruppens møde d. 25.02.2016 med ansøgeren til råstofudvinding på
Holmevej 33, Gundsømagle.
Deltagere: Anders Wamsler(AW), Jens Wamsler (JW),
Palle, Georg og Kirsten (Gundsømagle Landsbyråd ( GLR))
Kort resume:
GLR ridsede situationen op og forklarede GLR’s bekymring ang. øget lastbiltrafik igennem
Gundsømagle, hvis AW får den ansøgte gravetilladelse af Regionen.
Formålet med mødet var at få oplysning om grusgravningen fra ansøger og måske være med
til at minimere generne for alle parter.
AW fortalte, at motorvejen udløste ansøgningen til regionen om gravetilladelsen. Motorvejen

vil skære hans ejendom over i 2 trekanter og løber meget tæt op af hans bygninger, hvor den
passerer på en 5 m. høj dæmning for at fortsætte på en 11m høj og 1.1km lang højbro over
Værebro ådal.
Før tilladelsen foreligger, vil/kan AW ikke tage stilling til, hvad gruset skal bruges til, og hvor
det i så fald skal køres hen, men der vil være flere muligheder:
1. Forbrug af grus til byggemodning af de sidste etaper i Holmehøjkvarteret. (Hermed
undgås denne tilkørsel af grus igennem Gundsømagle)
2. Salg af grus til motorvejen kan blive en fordel for Gundsømagle, idet man undgår kørsel
af grus f.eks. fra Roskilde, men kan hente det i den formodentlige kommende grusgrav.
3. Der påtænkes evt. at sælge gruset til Gundsø Grus og Sten APS /Kurt Mielko og
entreprenørerne Lars Fuglsang og Ulrik Schliemann.
I så fald kan lastbilerne køre bagom ad markvejen og videre ud fra Gundsø Grus og
Sten APS’s vej.
Dette gør, at der så er en ny situation, og GLR herefter evt. skal rette henvendelse til
ovenstående 3 parter.
4. 50.000m3 pr år vil betyde 8 store lastbiler eller 16 små lastbiler på til- og
frakørselvejene. (evt. halvdelen igennem Gundsømagle og halvdelen mod Veksø?). AW
informerede om, at de af hensyn til nærområdet har valgt at reducere ansøgningen til
at omfatte udvinding af 50.000m3 pr. år, hvilket vil give denne reducerede mængde
trafik.
Ved en kommende motorvej vil Gundsømagles veje forhåbentlig blive mindre belastede, idet
motorvejen aflaster A6, samt Jyllinge borgerne ikke i så høj grad kører igennem Gundsømagle.
Referent Kirsten 02.03.2016

Bilag 3
Landsbyrådets kulturgruppe - mødereferat 29.februar 2016.
Til stede: Werner, Gitte, Lene, Karin (ref). Afbud fra Mette.
1) Kirkebesøg/Werner.
Vi beslutter at afvente forårets komme og et svar på vores forespørgsel fra menighedsrådet. Werner sender
en reminder til den tid. Dato på besøg følger forhåbentligt derefter.
2) Gentoptagelse af Gundsømarch/Werner.
Projektet er sat på stand by. Vurderingen er, at G77 (Jarl) pt har temmelig travlt med etablering af
fittnescentret. Tages op på senere tidspunkt. Undervejs barslede Gitte med ideen om at lave en
Gundsømarch i børneregi (det bringer automatisk forældrene med på turen) og at arrangørerne er de
forskellige afd. i G77.
3) Børnefamiliebanko/Gitte og Mette.
Vi mener stadig, at det er en god aktivitet til erstatning af Høstmarkedet. Gitte kontakter Mette om videre
plan.
4) Høstmarked/alle.
Hvis det skal gennemføres skal der nye ideer til og nye medlemmer i gruppen. Vi håber på nye inspirerende
sjæle i bestyrelsen efter GF, der har lyst til at være aktive i gruppen.
5) Cykeltur/Lene, som mødes med Georg i nærmeste fremtid og aftaler dato og form.
6) Carmels yderst hemmelige museum/ Karin.
Til dato er 13 personer tilmeldt.
7) Nye indbyggere i byen/alle.
Engang i efteråret vil vi lave et arrangement i forsamlingshuset for nye i byen. Rammen for at være ny i
byen, er endnu ikke defineret. Werner kreerer en skitse til en sammenkomst, finder en ledig dag i
forsamleren og søger midler (10.000kr.) i RK. Til dette arrangement (og andre) forestiller vi os et
samarbejde med foreningerne i byen - gerne med nøglepersoner der vægter samarbejde.
8) Eventkalender/alle
Vil blive "fodret", efterhånden som vi har overblik over datoerne.
9) Byvandring.

Bo Jacobsen stak hovedet ind i begyndelsen af mødet. Kender til huset Palle pt viser på facebook. Har
været i familiens eje. Stod i nederste hjørne mod hovedgaden i Else Olsens forhave. Det kan han fortælle en
masse om. Forespurgt om han vil fortælle herom, hvis byvandringen kommer forbi er pt et ja.. Erik sørger
fortsat for guider og vi foreslår turen henlagt april/maj måned, hvor det er lunere i vejret - enten søndagen
22. eller 29.maj har størst tilslutning i gruppen.
9) GLR-stand på byfesten. Gitte, Kirsten og Birthe, vil sørge for, at vi får en fantastisk stand i år, som folk
vil strømme til.
PS husk foredrag på biblioteket på torsdag, hvor Mette Gjerskov har ordet.

-Karin linde Pedersen
P. Hansensvej 4
Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf. 4013 5951

Bilag 4
Referat fra PR-gruppemøde i Landsbyrådet
Torsdag d. 11. februar kl. 19 - 21
Tilstede: Palle (tovholder), Kirsten, Gitte, Werner, Birthe og Hans
Dagorden:
1) Gundsømagle Landsby Nyt nr. 12:
Planlagt udsendelse: Sidst i april 2016
Annoncestyring: Palle kontakter de eksisterende annoncører. Alle opfordres til at søge
efter evt. nye annoncører.
Vi skal gerne op på. ca. 18.000 kr. i annonceindtægter.
Forslag til artikler:
Flygtninge i Gundsømagle (Palle)
Interview med nogle nye "Gundsømaglere" (Palle)
Kort omtale af Paraplymødet, fælles kalender
Kort omtale af Ågerup Landsbyråd
Omsætningen af huse i Gundsømagle (Hans)
Bevarelse af den gamle bydel (Hans)
Forsamlingshuset (Werner)
MTB-sporet i skoven (Gitte)
Den nye centerforening (Birthe via Jarl)
Det nye Sognehus
Grusgravning Holmevej (Kirsten)
Deadline for artikler: 25. marts 2016
Indlevering til Roskilde Mediecenter, Dorthe Bomark: 15. april 2016
Vi drøftede herefter forslag fra Paraplymødet, om at stille spalteplads til rådighed for
andre foreninger i Gundsømagle, ligesom vi allerede gør det med Kirken. Enighed om at
1 side bør koste ca. 1500 kr.
2) Brug af hjemmeside, Facebook, nyhedsmail.
Vores muligheder på "nettet" er vigtige, ganske nemme at bruge, og kommer bredt ud i
byen.
Omkring vores ordinære hjemmeside:

Den skal fortrinsvis bruges til stationære nyheder, referater og bekendtgørelser.
Palle kontakter kommende ny borger i byen (Jimmi Røldal) , der har vist interesse for at
lave forslag til en Gundsømagle-hjemmeside.
Omkring FB "Gundsømagle Landsbyråd"-siden:
Den bevares og bruges til annonceringer af arrangementer og meddelelser om vores
gøremål
Omkring FB-gruppen: "Gundsømagle - Zebraby":
Den ømdøbes til et mere passende navn, evt. Gundsømagle - ordet er frit - eller
Gundsømagle - løst og fast. Den er beregnet til borgernes ytringer om byen,
diskusioner - efterlysning af hunde og katte med videre. Vi er stadig administratorer af
gruppen, og skal sørge for en sober tone.
Grupperne omkring BYFEST og KØB & SALG bevares uændret.
3) Vedligeholdelse og opdatering af INFO-standeren. Kører det OK?
Det aftaltes at vi opsætter Landsbyrådets retningslinjer for opslag igen (Palle)
Flere (Gitte og Palle) mente, at der er OK, at slække lidt på reglerne, hvis der ellers er
ledig plads på tavlen.
Generelt opfordres alle i PR-gruppen til at holde lidt øje med "Byens Træ" og rydde
passende op i opslagene.
4) Hvordan skaffer vi (endnu) flere medlemmer til Landsbyrådet.
Der skal arbejdes mere på specielle tiltag for de nye "Gundsømaglere"
Der blev foreslået en årlig Tilflytterfest, med info og deltagelse af byens foreninger. Hans
kommer med oplæg.
Vi skal fortsat lave prisforskelle (medlemmer/ej medlemmer) der giver medlemmer af
Landsbyrådet kontante fordele.
Alle opfordres til at komme med forslag til at fremme medlemstallet (pt. 358 personer).
Palle foreslog mærkater til bilerne, som kunne udleveres ved medlemsskab.
Det aftaltes fortsat at bruge vores små mini-flyers til omdeling ved diverse
arrangementer, f.eks. i Bycenteret
5) Typiske tiltag omkring et arrangement
Der er en række ting, som tovholderne typisk skal huske, når der tages tiltag til et
arrangement.
Eks.: Foromtale i aviser, KulturNaut, Evt. Plakat, omtale på Facebook, Kalender på
hjemmesiden, nyhedsmail, efteromtale
Palle har lavet et skema (SE BILAG) til at håndtere disse ting, det kan samtidig bruges til
rapportering til kassereren omkring økonomi.
Det aftaltes at vi prøver det af ved de kommende aktiviteter, første gang omkring Ebbe
Carmel's værkstedsbesøg.
6) Vores GLR-stand til BYFESTEN
PR-gruppen vil i år gerne lave den hidtil flotteste og mest informative stand til vores
BYFEST.
Den skal forberedes grundigt mht. plancher, info-foldere og kapring af nye medlemmer.
Vi søger derfor om kr. 3000,- fra BUDGET 2016 til dette formål.
7) Eventuelt
Det undersøges om vi kan finde en god løsning til opbevaring af fælles dokumenter.
Brevpapir, faktura-skabeloner og ovenstående check-lister ved arrangementer.
Næste møde aftaltes til: Torsdag d. 7. april 2016 kl. 15-17 (hovedemnet er her:
Færdiggørelse af BLAD nr. 12)

