
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 28. oktober. 
Deltagere: Palle, Werner, Karin, Mette E, Lene, Erik, Birthe, Georg, Henrik, Charlotte og Kirsten 
Afbud: Gitte 
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! 
   

   **** 
1) Valg af ordstyrer . 
    Erik blev valgt. 
 
2) Valg af referent  
    Kirsten blev valgt.    
 
3) Orientering fra formanden  
    -Landsbyprisen 2015. 2 priser på 100.000 og 50.000 kr. Ikke oplyst til mødet, hvem som 
     er vinder. ( GLR vandt desværre ikke/ ref.) 

                 -Forslag om paraplymøde mellem de store foreninger. ( Hvordan kan man bruge hinanden og 
                  undgå overlap af møder?) Karin og Kirsten koordinerer foreningslisten og sender ud til  
                  bestyrelsen. Palle sender dernæst indbydelse ud til foreningerne og inviterer til et 
                  paraplymøde en gang i januar 2016. 

    -Flygtninge i Børnehaven "Smørblomsten": Intet nyt. 
    -Ved mødet med borgmester Joy i den varme stol var spørgsmålene mange, især fra en del  
     jyllingeborgere, der dagen forinden havde fået oplysning om, at en tom institution (Tornhøj) 
     var udset til at skulle huse 8-9 flygtninge. 
     Efter pausen blev der også plads til en række mere lokale spørgsmål omkring Gundsømagle, 
     mest trafikale. 
     Der arbejdes nu i Jyllinge for at få et Bylaug. Vibe Bendix har henvendt sig til Palle, som 
     assisterer.   
 
4) Økonomi og medlemmer   v/Erik  
     Status er:  352 har betalt indtil nu!  46 skylder for 2015! Erik stopper med at rykke dem. 
     Pt.har vi et et miniunderskud på 1433 kr. på driften. 
     GLR’s e-boks fungerer. Fakturaen på de fejludbetalte 40.000 kr. fra Roskilde Kommune er  
     tilbagebetalt.  
 
 
 
 
 
 
 



  5) Orientering fra undergrupperne  
    Zebra-projektet  v/Palle 
     -De 10 bænke er placeret. Der vil blive et kort over bænkenes placering i Gundsømagle i 
      bladet. Evt. søger Palle om penge til yderligere 5 bænke. 
     -Roskilde Kommune sørger for olie til bænkene. GLR skal selv oliere. 
     -Ligeledes sørger Roskilde Kommune  for græsslåning af arealet ved Tingsted og 
      Motionslegepladsen. 

                  -Færdiggørelsen af Tingstedet: Palle så gerne, at tingstenene blev lagt på plads med  
                   siddefladen opad inden, at frosten går i jorden her til vinter. Desuden efterlyste han og Erik 
                   en pris for at lade Lars Fuglsang udføre projektet. Græsset kan først blive sået til foråret. 
                   Birthe retter henvendelse til Rune Bugge Hansen, Gartnerformand i Roskilde  
                   Kommune. 
                  

     Trafik- og trafiksikkerhed   v/Kirsten 
     -Dialog med Roskildes Kommunes vejchef har i den forløbne tid været præget af en vis 
      positivitet. Kommunen og politiet har været på rundtur i Gundsømagle og været meget enige  
      i behovet om en udbedring af trafiksikkerheden i Gundsømagle. GLR’s trafikgruppe mødes 
      med kommunen d. 5. nov. for endnu en gang at drøfte vores ønsker for trafiksikkerheden i  
      Gundsømagle. Det drejer sig om evt. påbudt hastighed på 40 km/t i indre bykerne, samt  
      ved lyskrydset, Hejnstrupkrydset og T- krydset. 
      Desuden dobbelte spærrelinjer to steder, hvor det er muligt, samt flytbare chikaner foran  
      Bycentret kommer også på tale, hvis efterårets måling af hastighed og antal af biler foran 
      Bycentret  påviser det nødvendige i det. Desuden skal pengene først bevilges i 2016. 
      -GLR vil også diskutere cykelstien på Gulddyssevej. Den bliver ikke ført op til A6 og den 
       bliver med grus. Kommunen har gode erfaringer med at grusstier bliver brugt lige så meget 
       som asfaltstier. 

                    
      BYFEST    v/Henrik Larsen 
      -Evaluering er fremsendt til Roskilde Kommune. Fremviser et lille overskud, som evt. kan  
       bruges til andre arrangementer. 
      -Byfest ansøgning om underskudsgaranti er afsendt til Roskilde Kommune. 
      -Fremover Byfest i uge 24, dvs. næste års Byfest er d.18. juni 2016. 
      - Forhandlinger med Gundsøparkens formand Gert Salbæk om at åbne op til det frie grønne 
       areal lige bagved Byfestpladsen. Her kunne evt. Loppestaderne være. 
      -GLR ønsker også gerne, at Menighedsrådet. Henrik/ Palle laver en samlet ansøgning. 
      
       Jazz-udvalg   v/Palle 
      -Mødet med Gulddyssegården blev udskudt. Ved nyt møde diskuteres også hvilket orkester,  
       vi vil hyre til Pinsejazzen. 
       -Sensommerjazzen  2016 er med Bria Skonberg - en af verdens bedste trompetister i Louis 
        Armstrong stil. 
       -Jazz ansøgning om underskudsgaranti er afsendt til Roskilde Kommune. 
   
       Event/Kulturudvalg   v/Karin 

                   - Høstmarkedet var en god oplevelse, men desværre for få stadeholdere og kunder. 
                   - Næste års Høstmarked er d.17/9-2016. 

      - Kommende tiltag er at holde gang i traditionerne, bl.a. Byvandring, Cykelture, 
        Veteranbilbesøg, Kirkebesøg, Gundsø March og Dans med min nabo. 

                    -Bridge vil blive forsøgt at få igangsat. 
                    -Hold Danmark rent 17/4-2016 ( sammen med Dansk Naturfrednings Forening) 
                    -Dragedag er den første søndag i oktober. 
                    -Gitte sidder med i udvalg omkring Juletræsfesten i Forsamlingshuset. Jette Larsen fra  
                    -Forsamlingshuset er årets tovholder. 

       -Der bliver anholdt loppe- og jule marked i Forsamleren via private initiativtagere.  
 
 
 
    



         Bibliotek    v/Lene 
         -Mange besøgende til Kaffe-foredraget 
         -Kommende foredrag Ib Nielsen d. 12/11-2015,Georg d. 4/2-2016 og Mette G 3/3-2016.   
 
         Natur- og stier    v/Georg 

                      -Planerne omkring en sti hele vejen rundt nord om Gundsømagle Sø (samt en sti via  
                      mosen til Kirkerup) lader sig vanskeligt løse pt. Dels på grund af økonomi, og dels pga.  
                      involvering af de rigtigt mange forskellige lodsejere. 
                      Men en sti syd om Gundsømagle By, f.eks. fra enden af Ryttergårdsbakken til vejen ud 
                      mod mosen (Søvej) bør der stadig arbejdes for.  
 

 
                     -Georg planlægger at fotografere byporte med de løvfældende træer. Lægges på  
                      hjemmesiden. 
 

         UNGE-gruppe     v/Birthe 
         -EUR-palle møbler er omtrent færdigbygget i SCR Centret. Udgift pr. møbelsæt (Sofa,2  
          stole og et bord) er 1200 kr. De unge finder placeringen af sættet. Samme slags olie på 
          møbelsættet som bænkene. Birthe bestiller et møbelsæt mere.   
         -Kontakt med de unge fortsætter. 
 
         Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER       v/Birthe 
         -G77FFitness åbner 4/1-2016. Birthe er valgt ind i bestyrelsen og bliver også uddannet 
         instruktør. Der uddannes 16 instruktører.( 80 timers undervisning). 
         Indgang vil blive inde i Centret. 

                     -Der er ikke dannet en Centerforening. 
 

          PR-gruppe          v/Palle 
          -Næste blad er under udarbejdelse. Materiale afleveres mandag 26/10 til lay-out 
          Forventet udgivelse 9. november (sammen med invitation til juletræsfest ) 
          Et par bestyrelsesmedlemmer og et par unge mennesker vil dele ud. 

                      -Det blev ikke besluttet, hvornår en evt. pjece om Landsbyrådet skal udformes. 
   
6) Eventuelt– og hørt i byen! 
     Julefrokostudvalg er igen i år Kirsten, Birthe og Karin. 

   
 Næste møde er torsdag d. 10. december kl. 17:30 
 
  Dagsorden : 
 

1) 2016’s møderække. 
2) Julefrokost.    

  
 
 Referent Kirsten 05.11.2015 
   


