
Gundsømagle Landsbyråd 
 
Referat af bestyrelsesmøde 10.marts 2015. 

 
Dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Opfølgning på sidste referat. 
4) Orientering fra formanden 
5) Økonomi og medlemmer 
6) Generalforsamling 2015 
7) Orientering fra tovholdere i undergrupperne 
8) Evt. 
 
Til stede: Birthe, Palle, Henrik A., Werner, Georg, Lene, Anne-Marie, Karin 
Afbud fra: Henrik L, Erik, Kirsten, Charlotte 
 
Ad 1) Ordstyrer Georg 
Ad 2) Referent Karin - og senere Birthe 
Ad 3) Ingen bemærkninger 
 

Ad 4)  
Cykelstiprojektleder er Michael Gärtner Nielsen. Han har modtaget alle relevante 
oplysninger og indtil videre afventes udspil derfra. Palle vil  dog på trafikmødet torsdag 
udbede sig konkrete oplysninger om cykelstiens status. 
Forsamlingshuset/“Dans med din nabo”. Der er nu en lejeaftale på plads med 
forsamlingshuset. 
Landsbyprisen gik ikke til Gundsømagle men Herringløse (100.000 kr) og Gadstrup 
(50.000 kr) 
“Indbrudsbølge”-foredrag på vågeblus - der er ikke resourcer pt. 
Flagdage - der er behov for flere hjælpere d. 2. maj (konfirmation)  - Georg koordinerer 
Hvilke områder vil de enkelte bestyrelsesmedlemmer arbejde for i 2015: 
Crossfit/motionsområde, byens bænke, liv i center, intensivere samarbejdet med byens 
foreninger, arbejdsklima, værested for unge, skaterbane, færdiggørelse af ikke 
afsluttede projekter, tingsted, generel vedligholdelse af byen, suduko-arrangement, sct. 
Hans fest og andre arrangementer, Snaptun-modellen (Werner udsender orientering 
senere), byfest, forsamlingshus, trafikforhold og motorvejsplaner. 
Emnet tages op igen, når vi mødes i den nye bestyrelse i starten af april! 
 

Ad 5) 
Aktuelt er der 285 betalende medlemmer, heraf 50 nye. 83 gamle medlemmer har ikke 
betalt. 
Kassebeholdning 100.000 kr. Regnskab 2014 er underskrevet af revisor. 
Zebra-penge-udlæg (17.000) ligger fortsat i kommunekassen.  
 

Ad 6) 
Til dato er tilmeldt 25 medlemmer til generalforsamlingen, dertil kommer til 10 
bestyrelsesmedlemmer. Påmindelse udsendt i denne uge. 
Jagten på nye bestyrelsesmedlemmer er indledt. Mette Erdmann har tilbudt sig. 
 
 
 



Praktisk mødes alle klokken 17.30 til bordopstilling m.m. 
Palle laver en liste med medlemsnumre til afkrydsning 
Karin sørger for aftalte indkøb - øl, vand, ost, pølser, kaffe/the, mælk, engangsservice, 
servietter. 
Doris bager brød 
Leif Max Hansen har accepteret ordstyrerposten. 
 

Ad 7) 
Zebra-projekt. 
Bevillingen fra 2013 (på 250.000) er opbrugt.  
Vi har fået lov til at bestille extra 5 "Byens Bænke", selv om det overskrider vores 
bevillig med ca. 5.000 kr.  
Flagdage fastlagt 
Færdiggørelse af infosøjle og lys efterspørges - Karin/Georg sørger for dette. 
Unge-tiltag:  
Birthe oplyser, at sidste tilbud omkring Crossfit fra Land og By igangsættes, hvis der 
gives grønt lys fra Brugsen til at bruge deres jordlod bag forretningen. Det afgøres 
torsdag d. 11/3. 
Birthe orienterer om, at et værested til de unge, nu er aktuelt i den gamle politistations 
lokaler i jyllingecentret. Gratis leje og knap 20.000kr. tildelt til indretning. Det har ikke 
været muligt af finde egnet lokale i Gundsømagle - og det, at de unge skal fragte sig til 
Jyllinge, modtages blandet i bestyrelsen. De unge har dog accepteret dette. 
Gendiskussion om egnede lokaler i Gundsømagle.  Hvis projektet forløber godt i Jyllinge 
kunne det danne baggrund for fortsat at finde ledige lokaler her i byen. 
Skakbrikker - står indtil videre i lokalet efter solcentret. Låneordning ikke på plads. 
 

Jazz-udvalg. 
Musikken både pinselørdag og i sensommeren er på plads. 
 

Kulturudvalg. 

“Dans med din nabo”. Projektet skulle oprindeligt foregå i marts/april med en lille 
opvisning til byfesten. Grundet danselærerens andre projekter er det nu udskudt til maj. 
Og som tidligere nævnt kommer det til at foregå i forsamlingshuset. 
Når PR-materialet er modtaget fra Åben Dans - kan vi gå i gang med at reklamere for 
projektet. Når Karin er på ferie hele maj måned - derefter må en anden person overtage 
tovholder-rollen! 
Banko og julemarked er ikke aktuelle emner. Frivillige mangler. 
Bridge opstart er der ikke nyt om. 
Lene er tovholder for Høstfesten - der er allerede interesserede stadeholdere. 
Kulturudvalget har kørt på lavt blus, den seneste sæson. Forsøges genskabt med nye 
kræfter efter generalforsamlingen. 
 

Biblioteket. 

Foredrag - indtil videre har Kaffeimportøren på Frederiksborgvej givet tilsagn om et 
foredrag. 
Lene foreslår at “indbrudsbølge”-foredraget kunne afholdes på biblioteket. 
 

Trafik. 
Hellen på Piledyssen - Charlottes anke går på udførelsen og den lave højde ift. vejbanen. 
Emnet tages op på udvalgets møde med Roskilde Kommune 12/3  
Høringssvar på Hejnstrupvej - Roskilde kommune har ønsket bus-sluse. Beboerne er 
spurgt og et flertal er positive. Landsbyrådets trafikgruppes flertal går ikke ind for en 
lukning af vejen, men har lavet en udtalelse til kommunen om sagen. Der er enighed på 
mødet om, at arbejdsgruppen står for offentlige udtalelser på deres arbejdsområde. 
 



Natur og Stier. 
Georg meddeler intet nyt.  Kort orientering om nye arealer omkring Gundsømagle, der 
ved salg kan anvendes til skovplantning.  
 

Unge-gruppe.  
Brugs-Poul er kommet med forslag om at man forsøger at finde arealer til en skater-
bane. Evt. i gammel industri-bygning hvis det findes heromkring. 
 

Rosentorv. 
Intet nyt fra tovholder Henrik L. 
Forlydender fortæller, at G77´s fitness-center i kælder er ved at være en realitet. 
Forventet start omkring 1/9. 
 

Byfest 2015. 
Budgettet ser godt ud - indtil videre med overskud. 
Brugs-Poul har accepteret forespørgsel om med-brug af Dagli-brugsens mailsystem til 
frivillig-søgning til byfesten. 
13. april afholdes infomøde for frivillige. 
 
PR.  
Palle har fået og selv skrevet flere artikler til bladet, som designes og trykkes af Roskilde 
Mediecenter. Bl.a. om Byens bænke, Byfesten, Cross-fit osv. Tina Jørgensen fra 
Gundsømagle hjælper med annoncerne, som indtil nu har indbragt kr. 13.200,-. Planlagt 
til udgivelse lige efter generalforsamlingen med et indstik af referatet fra 
Generalforsamlingen. Der skal kopieres 1300 indstik, som vi skal lægge i bladet. Vi skal  
tillige dele bladene ud. 

Næste møde og evt. 

Onsdag den 15. april. kl. 17:00 

Et par af byens damer går frivilligt rundt og samler skrald og rydder op i byen. De 
ønsker flere muligheder for at komme af med skraldet. Vi støtter projektet. Georg har 
kontakt til damerne. De kan evt. låne "opsamlings-udstyr" fra os. 

Georg har indkøbt og opsat en varmeovn med timer på vores kontor. 

Lene taler med bibl. om at starte en aftenlæseklub. 

Palle orienterer om et borgerønske - et lokalt brugerpanel på hjemmesiden. Spørgsmålet 
tages op og uddybes på generalforsamlingen. 
 
 
Referenter Karin og Birthe        15.03.2015 


