
 

Side 1 

Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18:30 - max. 21:05 
 

Deltagere:  Birthe, Lene, Karin, Palle, Erik, Anne-Louise 

Fravær:   Leif, Steen, John, Karen 

 

Dagsorden med Referat:  

Emne: Opfølg/ 

ansvarlig 

1) Valg af ordstyrer      Erik 

2) Valg af referent        Anne-Louise 

3) Kan dagsordenen godkendes       Dagsorden godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat       Referatet godkendt 

5) Orientering fra formanden 

a) Corona-situationen:  

Mange ting må aflyses, således er alle Hanebjælkens 

arrangementer aflyst i resten af 2020.10.22 

Byens Gamle Juletræfest 6. december (samarbejde mellem 

Landsbyrådet, AOF og Forsamlingshuset) aflyses sandsynligvis 

også. 

 

a) P

Palle informerede om de tiltag der er gældende ift. 

aflysninger pga Corona.  

Palle har udsendt information til alle medlemmer samt 

via facebook. 

 

b) Forsamlingshuset afholdt generalforsamling onsdag d. 30. 

september og igen d. 14. oktober med en række 

vedtægtsændringer.  En kort orientering. 

b) F

Forsamlingshuset har vedtaget ændringer i 

vedtægterne. Der kommer referat ud og beskrives 

nærmere i næste LandsbyNyt. 

 

c) Børnehuset v/Brugsen står tomt! Det er endnu uafklaret hvad 

Roskilde Kommune påtænker med det?  Hvad er vores 

muligheder og ønsker? 

 

C) Børnehusets skæbne er fortsat uvis. Der arbejdes på at 

skabe overblik over hvad det kan anvendes til.  

 

Vi har brug for viden om hvordan lokaler i den gamle skole 

kan lånes/anvendes. 

 

d) Carsten Theede rykker for hvordan vi kommer videre med 

Blaffestoppesteder. Roskilde Kommune har lagt projektet i 

venteposition.  
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d) Blaffernationen: Afventer evt. workshops når Corona 

tillader det. 

 

Palle har gjort det nemmere af finde ”Åsbjerg-bænken” i 

Gulddysseskoven        

 

Der var information om mulighed for at erhverve gamle 

Gundsømagle effekter/kort – fra Inger Nonbo 

 

Info om visse unge personers ophold i Bycenteret om aftenen. Vi 

følger situationen og kontakter ió nødvendig SSP-medarbejderne. 

 

6) Etablering af arbejdsgrupper 

 

Hvilke arbejdsgrupper skal vi have fremover? 

Pt. har vi disse: 

Trafik- og trafiksikkerhed       

BYFEST       

Jazz-udvalg     

Event/Kulturudvalg/Bibliotek/Kunst    

Natur- og stier   

UNGE-gruppe     

Fællesspisning    

PR-gruppe / BLAD  

 

Skal vi beholde dem alle – og hvordan kan de besættes 

Vores regler siger, at deres tovholdere skal være i bestyrelsen, 

mens øvrige medlemmer kan findes blandt vores medlemmer. 

(Georg Holm vil gerne være med i Trafik-gruppe) 

Skal vi lave andre arbejdsgrupper? 

 

Vi valgte disse emner og tilknyttede personer:  

Vores kontor (printer, rengøring, opfyldning mv.)  

PR/Blad (Karen, Palle, Birthe) 

Jazz (Erik, Palle) 

Events:  

Markedsdage (Birthe), Dragedag (Erik, Palle) 

Juletræ (Erik, Anne-Louise), brætspil (Karin) 

Bibliotek/foredrag (Lene) 

Kunst (Birthe) 

Fællesspisning (Lene, Karin) 

Trafik (Lene) 

Byforskønnelse (Lene, Birthe, Karin, Palle) 

Natur/stier (Anne-Louise, Karen) 

Rekruttering og netværk (Lene, Palle, Erik, Anne-Louise) 

 

De bestyrelsesmedlemmer som var fraværende bedes melde tilbage 

inden næste møde ang deres præferencer.  

Hver gruppe udpeger en tovholder som opdaterer listen over 

medlemmer i gruppen. De enkelte grupper kan invitere yderligere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birte udarbejder 

forslag til 

rengøringsplan til 

næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE 
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medlemmer af Landsbyrådet ind i arbejds-grupperne. 

 

Palle opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til at orientere sig om 

nyt på Roskilde Kommunes hjemmeside ift interesseområder. 

 

 

7) Øvrige orienteringsemner   v/bestyrelsesmedlemmerne 

Informationsmøde om §18- og §79-midler på Roskilde Rådhus 

(arrangeret af Frivilligcenteret) 26/10-2020. 

 

Informationsmødet blev AFLYST – Slides udsendes med referatet 

 

Palle orienterede om SLAM - et webinar om luftkvalitet, 

bæredygtighed og borgerinddragelse – udsendt til alle i 

bestyrelsen. Ingen bestyrelsesmedlemmer deltog i webinaret. 

 

Andre indspark fra bestyrelsesmedlemmerne? 

Birte orienterede om ny kunst udstillet i Landsbyrådets og 

Fitnessforeningens lokaler. Bendette Hydeskov udstiller foreløbig 

resten af året. Palle har udsendt information om udstillingen på 

facebook. 

  

 

8) Valg af Årets Borger 

Der var kommet 6 indstillinger som levede op til kriterierne for 

udvælgelse. Desuden 7 indstillinger som ikke levede op til 

kriterierne.  

 

Af de 6 mulige, blev følgende 3 emner udvalgt: 

Georg Holm Petersen 

Susanne Larsen 

Jan Brink-Petersen 

De tre kandidater sættes til afstemning hos Landsbyrådets medlemmer 

(Palle sender en email ud til alle medlemmer).  

Frist for afstemning er 15. november 2020 på e-mail til sekretær Anne-

Louise Bjerregaard: sekretaer.landsbyraad@gmail.com  

 

Det blev besluttet at kriterierne for valget til ’Årets Borger’ skal 

genforhandles, da de virker for snævre. Palle og Anne-Louise og Birte 

kigger på dem inden næste omgang Byens Borger.   

 

 

9) Evt. nye fremtidige sager 

FB-opslag fra Thor Birgisson om Frisbee bane i en del af 

Gulddysseskoven. 

Palle har snakket med Naturstyrelsen, der vil se på sagen, hvis 

Thor kommer med en anmodning. 

Har Landsbyrådet noget imod en sådan ”bane”!? 

 

Forslaget blev drøftet. Der har været dialog på facebook omkring 

det. Der har ikke været så positiv stemning for placering i 

Gulddysseskoven. 

Vi afventer sagen og en eventuel ansøgning.  

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretaer.landsbyraad@gmail.com
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Udfordringerne med huset på Kildevej 5 

Huset er opført som selvbyg med en række problemer: For højt 

tag, garage anvendes til beboelse, det udlejes, selv om det er 

selvbyg mv. Nogle af udfordringerne er blevet rettet, mens andre 

henstår i uvished. Hans Bredahl har kommunikeret med RK om 

sagen. 

Og spørger nu, om Landsbyrådet vil gå ind i sagen?  

(Se BILAG) 

 

Der var ikke stemning for at Landsbyrådet går ind i sagen for 

nuværende. Der kommer en artikel om det i næste LandsbyNyt. 

 

10) Økonomi og medlemmer   v/Erik 

Status på økonomi og medlemmer 

Opkrævningen af kontingent for 2020 er af afsluttet. 

I skrivende stund har 271 betalt for 2020 (34.982 kr.) 

Vi kan udsende rykkere om ca. 3 uger… 

 

Erik orienterede om medlemsstatus samt om drift og midler. Palle 

udsender rykkere om ca. 14 dage. 

 

Erik 

 

 

 

Palle 

 

 

11) Ad Hoc gruppen omkring Byforskønnelse  v/Palle 

I ad hoc gruppen indgår: Palle, Mariann, Karin, Birthe og John's 

Lene. 

Mette Jessen, RK, har meddelt at vi ikke kan plante japanske 

kirsebærtræer før der er sket løvfald. Vi afventer besked fra 

hende. Når træerne er plantet, kan vi kort tid efter sætte løg 

under dem ved en borger-event. 

Plantningen går ind over et areal ejet af Grundejerforeningen 

Gundsøparken. Formand Gert Salbæk er kontaktet af RK. Han 

skal give sit OK, før vi kan plante.  

 

Gert informerer bestyrelsen i Grundejerforeningen Gundsøparken 

om det 29/10, hvorefter der kommer en beslutning.  

 

RK har udmeldt at der kun beplantes på den ene side.  

 

RK vender tilbage med datoer for plantning. 

 

 

 

12) Hvordan får vi bedre fat i de nye Gundsømagle-borgere? 

Grundejerforeningens HOLMEHØJ holdt igen bestyrelsesmøde d. 

20. oktober (i vores lokale). Deres generalforsamling bliver holdt 

den 11. november, hvor Palle og Anne-Louise holder en 

orientering (ca. 20 min.) om Gundsømagle og Landsbyrådet. 

 

Palle 

13) Næste nummer af ”Gundsømagle Landsby Nyt” 

Aftale med Roskilde Mediecenter (v/Dorthe Bomark) 

Vi skal aflevere bladet til TRYKNING d. 3. december, og får det 

leveret torsdag d. 10. december 

Øvrige deadlines må således være: 

16. november: Alle annoncører og artikler er på plads 

23. november: Vi afleverer alt til Dorthe, korrekturlæst mv. til 
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opsætning og layout. 

 

14) Næste møder 

Torsdag den 19. november 2020 

Mandag den 7. december 2020 

 

 

ALLE! 

15) Eventuelt 

Karin: Der bliver først brætspil i efteråret 2021 

 

 

 


