
 

Referat af Gundsømagle Landsbyråds bestyrelsesmøde 08-05-2014  

Deltagere: Karin, Anne Marie Charlotte, Palle, Werner, Birthe, Henrik Lykke, Henrik A Larsen. 
Georg, Dina og Kirsten. Afbud fra Lene, Erik og Rita. 
 
Dagsorden: Desuden besøg af Kristoffer Birkebæk Keiser 
1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Opfølgning på sidste referat 
4) Orientering fra formanden   
5) Økonomi og medlemmer 
6) Orientering fra tovholderne i undergrupperne 
-Besøg af Kristoffer Birkebæk Keiser fra Roskilde Kommune  angående ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet” 
7) Eventuelt– og hørt i byen!  
     
Ad 1) Dina blev valgt som ordstyrer.                        Ansvarlig 
Ad 2) Kirsten blev valgt som referent. 
 
Ad 3) Opfølgning på sidste referat.  Intet at berette. 
 
Ad 4) Orientering fra formanden   
-Palle orienterede kort om sit besøg i Torup Landsbycenter. De er ved at lave et landsbyråd og 
havde indbudt til en uformel snak om fordele og udfordringer om det kommende arbejde i 
landsbyrådet. 
-Ågerup er i gang med at lave et lokalråd, og både de og vi ønsker et frugtbart samarbejde. 
-Cykelsti-notat sendt til Roskilde Kommune. Det er vigtigt, at vi følger op på det.             Palle 
-De fleste ting er klart til Eventdagen d.10 maj kl. 11 på nær det musikalske indslag, som Palle 
ihærdigt ville tage sig af. 
- Flagalleen med 21 beslag er klar. Per Jakobsen, Charlotte og Georg vil sætte flag i kl.9 lørdag 
morgen. Der er i alt 65 beslag, så der resterer 44. Desuden er der et antal plastik- beslag, som 
man kan købe for 20 kr./stk til at sætte op på ens hus. 
- Gundsømagle Landsbyråd ( GLR)besluttede, at man vil udleje flagene til 20 kr/ stk. Man kan 
leje flag både til eget brug og til at pynte ved f.eks. konfirmationer på gaderne.      Palle/Georg 
Udlejning fra vores kontor. Palle og Georg udfærdigeren skrivelse omkring udlejning.  
-To bænke er færdige og sættes op af Lars Fuglsang og Ulrik Schliemann 9/5. Forankres med 
stor flise mm. 
-Kirsten foreslår at lukke kontoret i juli måned. Det er i forvejen lidt svært i dette 2. kvartal at 
få besat vagterne. Vedtaget. 
   
Ad 5) Økonomi og medlemmer 
 -Status på 5/5 medlemmer: 288 
- 2013-medlemmer, der ikke har betalt for 2014: 36 
-10 nye medlemmer i marts/april har netop fået medlemskort. 
- Girobeholdning 5/5:  ca 79.000  ( Heraf tilskud jazz+byfest:  45.000 kr.) Der indløber penge 
fra stadepladser, og der bruges penge til byfesten.  
Ad 5) fortsat. 
-Formanden for G77, Jarl Matthiesen har tilbudt at købe en container på den tilladte (G77’s 
tilladelse) plads ved den Gamle Skole. GLR kan derefter leje den til 2000 kr./år. Dette beløb 
kan afskrives af byfestregnskabet. 
-Gulddyssegårdens tilbud om at overtage deres gule container, når deres skur er bygget 
færdig, diskuteredes i bestyrelsen.      Henrik A. Larsen 
Bestyrelsen vedtog at takke ja til G77’s tilbud. 
-Bestyrelsen underskrev GLR’s vedtægter og bankpapirer mv. ifm. Eriks overtagelse af 
kassererposten. 
 
Ad 6) Orientering fra tovholderne i undergrupperne 
-Zebra-projektet: Palle orienterede om det notat om Zebra-projektet, der er sendt til politikere 
ifm. forårsseminar.      Palle 
-Lene Simonsen(Medarbejder i kommunens Zebra-projekt) ønsker møde med Zebraudvalget i 
september2014. 
-Borgerne ønsker en naturlegeplads i Gundsømagle 
-Jazz-udvalg : Palle orienterede fra Jazz udvalget. Cornet-Ole spiller Pinselørdag. 
- Der er planlægningsmøde på Gulddyssegården d. 24/5 kl 10.   Palle 
 
 
 



 
-August-navn ikke udpeget endnu, men det må på plads inden mødet d. 24/5. 
-Event/kulturgruppe: Karin fortalte om de fremtidige arrangementer med overskriften 
 ”Styr på traditionerne”:       
Dvs. Ebbe Carmel(Veteranbiler), byvandring, kirkebesøg, møder med nye borgere, skovture i 
Gulddysseskoven, Høstmarked, Dragedag, Juletræsfest i forsamlingshuset, Åbent hus      Karin 
arrangement for skolerne, foreningsbesøg, Fastelavn og evt. Sch. Hans aften arrangement. 
-Karin indkalder til nyt gruppemøde. 
   *** 
”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”. 
Mødet blev afbrudt af Kristoffer Birkebæk Keiser fra Roskilde Kommune, som fortalte om 
”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”. 
Projektet er startet d. 1. februar og slutter med en indstilling til politikerne d. 1. august-2014. 
Man kan som borger indgive indspark til projektet, om hvilke ønsker man som borger har til sit 
lokale bibliotek. Bestyrelsen gav Kristoffer mange indspark/gode ideer om endnu bedre brug af 
Gundsømagle Bibliotek. 
Kristoffer vil samle op på bestyrelsens ideer og vil udfærdige et fyldestgørende referat, som vi 
herefter kan supplere. 
Kristoffer fortalte, at man vil starte 2-3 pilotprojekter i Roskilde Kommune.( referat nederst) 
 
   *** 
Ad 6) Mødet genoptaget: 
-Høstkræmmermarkedet kører som det skal. Planlagt til 20. september. Der vil være 24 boder. 
Der skal reklameres i god tid.     Dina 
Biblioteket: Dina fortalte, at Lene har planlagt fremtidige foredrag. Titler? Hun opfordres til at 
skrive et indlæg til bladet og til hjemmesiden om foredragenes indhold.  Lene 
Trafik-og sikkerhed: Kirsten fortalte om korrespondancen med kommunens vejingeniør. Det er  
meget svært at få et møde i stand som kunne give GLR indflydelse på planlægningen af 
løsningsmodellerne for trafikforanstaltninger bl.a. foran Brugsen i Gundsømagle. 
Kirsten prøver igen at kontakte kommunen.                  Kirsten 
Natur- og stier : Georg  og Søren Solborg mødes i weekenden. Desuden skal de mødes snart 
med kommunen.                     Georg 
Unge gruppen: Birthe som tovholder indkalder gruppen til møde d. 20. maj. Hun fortalte lidt 
om, hvad der rør sig blandt de unge. De unge i Jyllinge tager nu ansvar omkring fester ved 
Helligkors kirken. Birthe tager et møde med de unge og hører om deres ønsker. Ideer fra GLR 
kunne være bl.a. Cafe på Rosentorvet eller opsætning af storskærm samme sted. Måske kan 
der lånes et sted til Sch. Aftens bål, hvor de unge kan hygge sig.( Der er 3 bålsteder i skoven 
og 1 bålsted på Byfestpladsen)                    Birthe 
Rosentorvet: Henrik Lykke planlægger møde i gruppen efter Byfesten. På mødet skal 
diskuteres, hvordan man får det til et værested for borgerne? Skal der være cafe? Kan der 
være plads til en modeljernbane? Skal borgerne købe centret? Hvordan støtter man bedst op 
om nye butikker? Skal der være en centerforening? Vil kommunen evt. købe centret? 
Henrik opfordres til at skrive lidt til bladet og til hjemmesiden.                          Henrik Lykke 
(Referent: Indlæg efter gruppemødet) 
Byfest: Henrik A. Larsen fortæller, at alt kører planmæssigt omkring Byfesten. Henrik 
udfærdiger regler om gratis billetter til årets Byfest   Henrik A Larsen 
Pr-gruppen: Palle har udsendt pressemeddelelser omkring 10. maj og disse er godt modtaget 
og har været i avisen.                     Palle 
Byfestprogrammet er omtrent færdigt og kan udsendes med bladet. Dina mangler stof fra bl.a. 
tovholderne. Man opfordres til at komme med indlæg senest onsdag d.14/5.                  Dina 
Korrekturlæsning af Jarl Matthiesen og Kirsten 19+20 maj. Bladet trykkes 22+23 maj. 
Bladet skal uddeles omkring weekenden d 31/5 og /1/6. 
Kirsten distribuerer bladet fredag d.30/5. Georg, Karin og Dina meldte sig til uddeling.  Kirsten 
Bladpige Lena Andersen vil uddele resten 1/6 og 2/6.( Referent: Ok aftale) Pris 1 kr / stk. 
   
7) Eventuelt– og hørt i byen! Rita er desværre syg. Anne Marie besøger Rita med en blomst og 
god bedring fra GLR.                Anne Marie 
 
Næste møde torsdag d. 21. august 2014 kl. 17:00 
 
Referent Kirsten      15/5-2014 
 
 
 
Bilag: Kristoffers referat. 
 



 
 
 
Idéer til samarbejde i Gundsømagle 

På mødet i Gundsømagle Landsbyråd d. 8. maj deltog Kristoffer Kejser fra By, Kultur og Miljø i 
Roskilde Kommune, med en kort orientering om projektet ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”. 
Udover en orientering om projektet var der en efterfølgende diskussion af hvordan biblioteket og 
kommunen i højere grad kunne være med til at understøtte det lokale liv i Gundsømagle. Det gav 
følgende input: 

- Ønske om åbent bibliotek ligesom i Ågerup 

- Alternativt en nøgleordning, hvor landsbyrådet kan få lov at låne en nøgle til arrangementer 

- Ønske om lokal borgerservice på biblioteket 

- Mulighed for at bruge biblioteket (og gerne centerarealet foran biblioteket) til : 

o Lokale optrædende 

o Arrangementer for lokale klubber 

o Lektiecafé 

o Kurser i digitale løsninger 

o Frivillige kurser 

o Filmforevisninger 

o Mødested for foreninger og frivillige 

o Lokale foredragsholdere 

o Frivillig café 

o Studiepladser 

- Kaffe/te automat på biblioteket 

- Mulighed for at lægge lysbilleder over på digitale medier 

- Hjælp til at finde lokaler til lokale initiativer (f.eks. modelbaneklub) 

- Oprette et samarbejde med børnehaven Smørblomsten om at bruge deres lokaler til 

forskellige arrangementer 

 
De mange input vil indgå i projektets afrapportering i juli 2014. 
 

 


