Valg af “Årets borger 2019” i Gundsømagle
Knapt nok er Folketingsvalget lige overstået, før der foreligger endnu et valg!
Fra borgerne i Gundsømagle er der indtil fristens udløb 31/5 indkommet hele 9 forslag til hvem,
der skal være Årets borger i 2019.
Som reglerne er udpeger bestyrelsen i Landsbyrådet herefter 3 af disse indstillinger, som
derefter blev lagt ud til afstemning blandt Landsbyrådets medlemmer.
På bestyrelsesmødet d. 4 juni har bestyrelsen vedtaget at disse 3 indgår i afstemningen
(rækkefølgen er tilfældig):
Arne Larsen
Georg Holm Petersen
Gulddysse MTB (Stefan Graungaard, Brian Skovgren Klausen m.fl.)
Proceduren er nu, at du kan stemme på een af disse 3 kandidater frem til TORSDAG d. 13. juni
kl. 20, hvor optællingen af stemmer foregår.
Da det er Landsbyrådets pris er det KUN medlemmer af Gundsømagle Landsbyråd, der kan
stemme - og en stemme er kun gyldig, hvis man har betalt kontingent for 2019.
Send din stemme til sekretær mariann.christoffersen@gmail.com
Mærk gerne mailen med "Årets Borger"
På næste side kan du se begrundelserne for hver af 3 nominerede.
Vinderen afsløres og modtager sin PRIS ved Byfestens store aftenarrangement, lørdag d. 15.
juni - kl. ca. 20:30

Arne Larsen
Arne Larsen går meget stille med dørene og har ikke travlt med at gøre opmærksom på sig selv, hvilket
forklarer at der måske ikke er så mange, der kender ham samt hvorfor han ikke er blevet nomineret
tidligere, men han gør et KÆMPE stykke arbejde for både Gundsømagle Forsamlingshus og
Dilettantforeningen og har gjort det i årevis uden at forlange noget til gengæld.
Han er ham der lige bygger en dims, fordi en eller anden instruktør har fundet på, at det er en god idé, og
hvis man går og spekulerer over hvordan et eller andet kan skrues sammen, er Arne ham, der lige fixer
det. Han lægger rigtig mange timer i at vedligeholde og renovere byens gamle Forsamlingshus.
Han fortjener om nogen et skulderklap og anerkendelse for mange års frivilligt arbejde i byen.

Georg Holm Petersen
Georg har gennem hans snart lange liv altid udført frivilligt og ulønnet arbejdet i stor stil i Gundsømagle.
Men han har også altid gået stille med dørene - og ikke gjort et stort nummer ud af sig selv.
I byens største Grundejerforening "Piledyssen" har han lagt et enormt arbejde, bla. har han hvert år stået
for at arrangere Sct. Hans Bålet på deres store fællesareal. Han har også stået for vedligeholdelsen af
arealet, som nærmest er en helt lille flot park.
Han har været med helt fra begyndelse i Gundsømagle Landsbyråd i 2009, hvor han hovedsagligt
beskæftigede sig med TRAFIK-spørgsmål. F.eks. er det er hans fortjeneste, at der blev opstillet ekstra
læskure ved en række BUS-stoppesteder i byen. Han har også arrangeret cykelture - og i det hele taget
har han fokus på cyklisternes sikkerhed - og altid meldt ind til Kommunen, når han fandt ting, der ikke var
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det var også ham, der ledte Roskilde Kommune på sporet omkring årsagen
til de store forsinkelser på busrute 217. Han tog simpelthen med bussen hele ruten igennem flere gange og kunne derefter dokumentere, hvor det gik galt.
I dag - selv om hans alder er ganske fremskreden - laver han frivilligt arbejde på Gulddysse Kulturgård.

Gulddysse MTB

(Stefan Graungaard, Brian Skovgren Klausen m.fl.)

De har igennem rigtigt mange år - udført et kæmpe arbejde med at få opbygget en suveræn flot
Mountain-bike rute gennem store dele af Gulddysseskoven. De har holdt møder med skovfogeden, så
banen er blevet anlagt i forståelse med skovens ledelse. Og de har gennem årene SELV stået for
vedligeholdelse af ruten, som jævnligt er blevet udvidet. Ofte arrangerer de SPORDAGE, hvor de
gennemgår hele stien, reparerer og vedligeholder.
De tager ansvar og helt i zebraby-projektets ånd fra 2014 - deltager de aktivt i arbejdet med stien.
Skovens ledelse har ofte fremhævet dem som gode eksempler på aktive mennesker, der i den grad har
forstået at udnytte vores nye skov på en sund og positiv måde.
Stefan er forøvrigt manden bag de mange eksemplarer af "byens bænke", som står rundt omkring. Han er
designeren bag bænkene, fra sin tid hos Gundsø Tømrer, hvor bænkene blev lavet med hjælp fra frivillige
på SCR-skolen.

