Stormøde om fremtidens byfest

afholdt 21. oktober 2019 i Gundsømagle Forsamlingshus, kl. 19-21:00
Deltagere:
Palle Gram (Fmd. Landsbyrådet)
Erik W. Nielsen (Kasserer i Landsbyrådet)
Karin Linde Pedersen (Landsbyrådet)
Mariann Christoffersen (Landsbyrådet)
Birthe Black (Landsbyrådet, G77 Fitness)
Michael Ebbesen (BAR-ansvarlig i de forgangne byfester)
Flemming Tostenæs (Byfesttovholder i 2018 og 2019)
Thomas Dahl (Teknik-tovholder ved de sidste byfester)
Susanne Koefod (Fmd. G77)
Henrik Larsen (Fmd. Forsamlingshuset)
Gert Salbæk (Vandværket)
Per Magnussen (Jagtforeningen)
Karsten Ytterbø (Dilettanten)
Karin Ytterbø (Dilettanten)
Steen Andersen (AOF Gundsø, Hanebjælken mv.)
Mette Erdmann, Pernille Dahl, Gitte Hagemann, Dorthe Eriksen, Rikke Thomsen,
Frank Valentin, Anne-Marie Rydder, Ryan Elkjær, Hans Bredahl, Georg Holm, Mia Meng, Benny
Klausen, Stefan Graungaard, Henrik Lykke

Velkomst og indledning
Palle (Landsbyrådet, GLR) byder velkommen, takker for det store fremmøde og fortæller lidt om
byfesterne gennem 10 år.
Årsagen til at stormødet afholdes er fordi GLR søger friske kræfter og nye ideer, samt at GLR ønsker
at frigøre ressourcer til andre opgaver.
Der er ikke i GLR’s vedtægter notat vedr. forpligtigelse til at afholde byfest
GLR arbejder med mange andre arrangementer, f.eks. Jazz på Gulddyssegården, drageflyvedag,
fællesspisninger, Information, BLAD-udgivelse og har en konstruktiv dialog med kommunen om
aktuelle emner, f.eks trafik og boliger.
GLR støtter naturligvis op om et nyt byfest-team og vil gerne yde starthjælp.. For den eksisterende
byfestmodel er der udarbejdet en grundig manual, med nyttige kontakter og vejledninger til en
række gøremål. Denne stilles naturligvis til rådighed for de nye kræfter.
Det har været GLRs hensigt med de hidtidige byfester, at de skal styrke sammenholdet i byen og
mellem foreningerne samt primært være for byens borgere og ikke nødvendigvis give et overskud.
Palle har søgt kommunen om tilskud til byfest 2020, som i givet fald kan overdrages til de nye
arrangører.
John Kruse havde sendt et forslag til ny byfeststruktur til Palle. Dette forslag indebar uddelegering af
byfestopgaver til byens forskellige foreninger.

Åben dialog, forslag og kommentarer
Erik W. Nielsen blev valgt som dirigent - og Mariann Christoffersen som referent.
Deltagerne præsentere sig kort med navn og evt. hvilke forening, som de repræsenterede.
Derpå var ordet frit.
Der fremkom flere gode og konstruktive kommentarer.
- Der skal være en startkapital
- Det store telt er en væsentlig post på budgettet, drop teltet
- Roskilde Kommune har fra 2020 nedsat beløbsrammen til kulturoplevelser
- Der savnes større engagement fra byens sportsforeninger
- Kan der hyres frivillige ind til f.eks oprydning

- Flere børneaktiviteter ønskes
- Kan forsamlingshuset bruges ?
- Ønskes en mindre eller større (som nu) fest ?
- Hvis fremtidens fester giver underskud, dækker GLR så dette?
- Del op i dags- og aftenarrangementer
- Søg fondsmidler, satspuljer
Til spørgsmål om, hvorvidt Forsamlingshuset kan anvendes, svarede Flemming, at det blev
undersøgt til byfest 2019. Der kan ikke være så mange personer som i det nuværende store telt.
Beredskabsplaner og terrorsikring kan blive en økonomisk udfordring.
Til spørgsmål om, hvorvidt GLR fremover dækker et evt. underskud er svaret umiddelbart nej. I
givet fald vil dette være et punkt til behandling på GLR’s generalforsamling.
Mette Erdmann havde i begyndelsen af mødet præsenteret en skitse til, hvordan aktiviteter til
planlægning og afholdelse af fremtidens byfester kan organiseres. Øverste lag i organiseringen er en
koordinationsgruppe. Denne gruppe er sparringspartner til undergrupper, kaldet aktivitetsgrupper,
der hver har en gruppeformand. Det er disse aktivitetsgrupper, der kommer i mål med og har
ansvaret for hele den pågældende aktivitet, f.eks. boder, aftenfest, morgenbord.
Der var bred opbakning til Mettes udkast.
Der var enighed om at det gjaldt om først og fremmest at finde ud af HVEM, der ønsker at deltage i
det fremtidige byfest-arbejde, derefter kan disse finde rammerne for HVOR og HVORDAN den kan
afholdes.
Der blev herefter nedsat en gruppe - kaldet koordineringsgruppe - bestående af:
Mette Erdmann, Birthe Black, Gitte Hagemann, Henrik Lykke, Michael Ebbesen, Per Magnussen,
Henrik Larsen, Susanne Koefoed, Benny Clausen, Rikke Thomsen, Karin og Karsten Ytterbø,

Konklusion og afslutning
Den nedsatte koordineringsgruppe har til opgave, at opsætte en model for, hvordan fremtidens
“byfester” kan planlægges og afholdes. Når gruppen har et forslag indkalder denne til opfølgende
møde med præsentation af oplæg. Herefter kan flere frivillige melde sig til.
Gruppen skal snarest danne en ny forening med CVR nummer, vedtægter og afholdelse af
generalforsamling. GLR's kommende støtte fra Roskilde Kommune vil derefter kunne overføres til
den nye forening.
GLR's blad "Gundsømagle Landsbynyt" er planlagt til januar 2020. Her er det oplagt at skrive et
indlæg, hvor der informeres om projektet, søgning af sponsorstøtte, efterlysning af frivillige mv.
Det blev også vedtaget at REFERAT fra dette møde udlægges hurtigst muligt på Facebook og på
Landsbyrådets hjemmeside.
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:45
Referent: Mariann Christoffersen

