
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november 2015 
 
Deltagere: Palle, Werner, Henrik, Lene, Karin, Erik, Gitte( indtil kl 18) og Kirsten. 
Afbud: Charlotte, Georg, Birthe, og Mette. 
 
Efter aftale laver vi en lidt anderledes dagsorden - med vægten på ønsker til opgaver/ressourcer 
i 2016 - samt aktuelle her & nu udfordringer 
Dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer  
2) Valg af referent 
3) Aftale mødedatoer for forårets (2016) bestyrelsesmøder. 
4) Information og PR - herunder sociale medier 
5) TRAFIK i byen 
6) Samarbejde i byen 
7) INFO-møde og INFO-folder omkring de nye tilflyttere 
8) Gruppernes ønsker om økonomiske ressourcer i 2016  
9) Ordet er frit 
10) Hørt i byen 
11) Næste møde 
   ***** 
1) Valg af ordstyrer: Erik  
2) Valg af referent: Kirsten 
3) Aftale mødedatoer for forårets (2016) bestyrelsesmøder. 

                - Ordinære bestyrelsesmøder inden sommerferien er: 12.jan-2.marts-7.april-23.maj. 
                 -Generalforsamling: 17. marts. Palle booker forsamlingshuset. 
                - Paraplymøde med øvrige foreninger 28.januar. Palle booker forsamlingshuset. 
                - Byfestmøder 1. mandag i januar, februar, marts og april. Alle mandage i maj og juni indtil 
                 byfesten er afholdt. 
                 -For at afvikle hvert møde mest hensigtsmæssigt, bedes tovholderne melde 
                 ind for hver gruppe, hvis emnet skal på dagsordenen.   

     
4) Information og PR - herunder sociale medier 

-Vores BLAD (nr. 11) er blevet godt modtaget! Kun positive reaktioner. 
Arbejdspresset omkring udgivelse af GLR’ s blad er stort. Palle ønsker flere aktivt deltagere i 
artikelskrivningen mm. 
-Palle indkalder PR gruppen ( Hans B, Werner, Gitte, Birthe og Kirsten )til en diskussion om 
det videre arbejde i januar eller februar 2016.   
-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.   
-Henvisning på Facebook til referaterne på GLR’s hjemmeside. 
-Måske kan GLR få flere medlemmer ved at lægge huskefolder ved diverse arrangementer. 
-Et forslag om at invitere de nye husstande i byen til at fælles velkomstmøde i 
forsamlingshuset, tages op på paraplymødet. 
 

5) TRAFIK i byen 
Kort orientering for dem, der ikke er medlem af trafikgruppen: (Se også vedlagte referat) 
Landsbyrådet har ønsket 40 km/t over HELE byen, men Politiet og Kommunen vil 
umiddelbart IKKE indføre dette. De vil dog gerne lave 40 km/t på udvalgte veje: 
Sognevej/Hovedgaden og Gulddyssevej!  Dette er andre i byen IKKE tilfredse med, der 
ønskes også 40 km/t på Piledyssen. Politiet's argumentation for ikke at indføre grænsen i 
HELE byen, er at det er for stort et område. Og at det bliver tydeligere for alle (og ved 
udkørsler fra villavejene) hvis der er skiltning med 40 km/t jævnt på de udvalgte veje.  
Trafikgruppen holder møde om de trafikale udfordringer 2. dec. Kirsten inviterer Rumle 
Ebert til møde  
 
 



 
6) Samarbejde i byen 

-En opdateret foreningsliste for Gundsømagle mfl. sendes ud til alle i bestyrelsen. Kun alle 
foreninger i Gundsømagle får en invitation til mødet d. 28. januar. 
-Palle udarbejder snarest en invitation. 
-Læs evt mere om Reerslevs paraplyorganisation på www. reerslev-sterkende.dk. 
-På mødet ønskes oplæg fra GLR’s formand, Palle , samt oplæg fra Reerslev Landbylaug. 
 Palle kontakter. Erik er dirigent 
-Planlægningsmøde 21. januar kl. 17,30. Alle i bestyrelsen er velkomne. 
 

7) INFO-møde og INFO-folder omkring de nye tilflyttere 
-GLR ønsker en folder, der evt. er reklamefinanceret. 
 -PR gruppen vil udfærdige et økonomisk overslag om udgifterne til en folder. 
-GLR vil søge om 10.000 kr. ved Roskilde Kommunes Kulturfond til opstart af folder. 
-Møde i foråret. Palle indkalder.   

 
8) Gruppernes ønsker om økonomiske ressourcer i 2016 
 

      Grupperne skal indgive deres eksakte bud på ønsker/udgifter vedrørende 
      gruppernes  fremtidige tiltag inden d. 12. januar 2016. 
 
      Zebra-projekt: 
      -Crossfit + tingsted: Flytning af sten / jordvolde? 
      -Byens Træ: Lysproblemer – Evt. udgift søges at få dækket ved Kommunen. 
      Trafikgruppen: Formodentligt 3-4000 kr. 
      BYFEST-gruppen: 
      JAZZ-udvalget: 

-Kontrakt modtaget omkring sensommer jazz 2016: PA-anlæg og Piano skal vi levere.  
-Udgifter til sceneoverdækning + store parasoller 
-Palle indkalder til Jazzmøde ang. arrangementer på Kulturgården. 

      Event/Kultur udvalget: 
      Biblioteks-foredrag: 
      Rosentorvet/Bycenter: 
      UNGE-gruppe: 

Palle-møbler:1200,- kr. til ekstra sæt EUR-møbler 
      PR-gruppe: 

Dækning af forskel på annonceindtægter og tryk-udgifter til 2 årlige blade  (ca. 8000 kr.) 
På FB kan man sprede gode nyheder ud til større områder (eks. alle i GSM) Hertil søges 500 
kr. Nok til over 15 "spredninger". 

   
9)  Ordet er frit   
10) Hørt i byen  

11) Næste møde  er torsdag d. 10. december kl. 17:30  (Afholdes som 
julefrokost ) 
 
     Referent Kirsten d.2. december 2015    

  
 
 

TRAFIK-møde med Roskilde Kommune 
afholdt 05-11-2015 kl. 15-17 på Landsbyrådets kontor 

 
Tilstede: 

Helle Schou, Morten Heegaard Christensen (Roskilde Kommune, RK ) 
Kirsten, Palle, Georg, Charlotte, Jarl og fra kl. 16 Anne-Marie (Gundsømagle Landsbyråd) 



 
Dagorden: 

Opfølgning på dialog omkring trafiksikkerheds-tiltag i Gundsømagle 
 

Kort resumé af mødet: 

 
1) Hastighed i Gundsømagle By 

Politiet og Roskilde Kommune har besigtiget byen. De ønsker IKKE en generel hastighedszone, der 
dækker hele byen. 

Men de kan "tilbyde" et kompromis med begrænsning med 40 km/t på Sognevej/Hovedgaden og på 
Guldyssevej fra lyskrydset og ned til T-krydset ved Hovedgaden. 
De viste et deltaljeret forslag til opsætning af skilte på disse veje. 

Landsbyrådet synes umiddelbart at der var tale om mange skilte, men var ellers positiv overfor forslaget. 
Gulddysse Parkvej bevarer 50 km/t (Her er kun få udkørsler og kun huse på den ene side) - og Piledyssen 

anbefaler RK også skal bevare 50 km/t. 
 

2) Dobbelte spærrelinier 
RK accepterer Landsbyrådets forslag om at etablere dobbelte spærrelinier på en del af Hovedgaden 

(Lægehuset og mod øst) samt på Gulddyssevej (Fra nord til Ladegårdsvej) 
 

3) Trafikforanstaltninger udfor Brugsen på Gulddyssevej 
Vi talte om en række muligheder og forslag til trafikdæmpende foranstaltninger. Hævet vejflade, 

indsnævringer og flytbare heller. 
RK nævnte at hvis vi får flytbare heller, skal Kommunen have opbakning fra Landsbyrådet, så de undgår 

en situation som den i Herringløse! 
Vi drøftede 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. 
 

4) Status på cykelstien langs Gulddyssevej 
Landsbyrådet påpegede, at de meget gerne ser at den planlagte cykelsti bliver asfalteret, og den bliver 
ført helt ud til A6, så der ad den vej bliver skabt adgang til den kommende cykelsti mellem Jyllinge-

Stenløse. 
Projekteringen af cykelstien ER gået i gang, det fysiske arbejde er endnu ikke påbegyndt. 

Helle Schou (RK) spørger ind til projektlederen (Michael Gärtner) og får en status - og meddeler denne 
tilbage til Landsbyrådet. 

 
Øvrige ting: 

Krydset Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej 
Landsbyrådet påpegede at de ansér dette kryds som meget farligt, og at de gerne ser at en løsning 

omkring krydset bliver opprioriteret. De glæder sig over at lokale politikere nu også har rejst problemerne 
omkring krydset. 

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. 

 
Hejnstrupvej - Bussluse 

Landsbyrådet mener ikke at Hejnstrupvej skal blokeres for alm. trafik via en bussluse. Problemerne på 
vejen, må kunne løses med andre foranstaltninger. 

 
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. 
 

Ny cyklistplan i 2016 
Morten Heegaard nævnte at arbejdet med en ny cyklistplan starter næste år. Her må Landsbyrådet være 

opmærksom - og komme med konstruktive indspark. 
 

T-Krydset Hovedgaden/Gulddyssevej 
Vi drøftede mulighederne for at sikre dette kryds bedre. Helle foreslog en hævet vejbane, som så også 

passende kunne fungere som fartdæmpende, på strækningen gennem byen. Men pengene findes pt. ikke 
til en sikring. 

 
 

Refereret af Palle Gram - 19-11-2015 

 
 
 
 

 
  


