Bestyrelsens årsberetning (Sept. 2020 – oktober 2021)
Da vi sidst holdt generalforsamling (September 2020) var vi overbevist om, at vi snart
igen fik normale tilstande.
Men NEJ, vi fik en 2. bølge af coronakrisen, der først for nylig er afsluttet, og det har
selvfølgelig også sat sit præg på Landsbyrådets arbejde.
Det medførte en masse aflysninger:
Fællesspisninger blev aflyst
Pinsejazzen med Paul Harrison blev aflyst
Biblioteks-foredrag blev aflyst
Den Gamle Juletræsfest i Forsamleren blev aflyst!
- Og også Kulturforeningens BYFEST blev aflyst …
Det er selvfølgelig utroligt trist, men noget som vi – trods alt – ikke er herrer over!
Men har Landsbyrådet så overhovedet ikke lavet noget siden sidst??
Jo, vi har ikke sovet hele året – og vi lærte, ligesom mange andre, også at holde
video-møder med hinanden.

Her er lidt af det, vi nåede:
Affaldsindsamlingen i september 2020 -Vi indsamlede tæt på 50 kg affald!! Men vi
var for få mennesker – der var plads til mange flere hænder omkring affaldsposerne.
I oktober/november 2020 fik vi i samarbejde med Roskilde Kommune plantet en smuk
allé af Paradis-æbler bag Brugsen. ifm. vores byforskønnelsesprojekt. Vi kalder den
”Paradis-alléen” – og den var utrolig smuk, da den sprang ud i starten af MAJ måned
2021. Vi fik samtidig lavet en række bede under træerne, som i de kommende år bliver
rigtigt flotte og farverige. Tak også til Grundejerforeningen Gundsøparken for at stille
en del af deres fællesareal til rådighed.
I sommeren indstillede Landsbyrådet Roskilde Kommune til Con Amore Kulturprisen.
I november 2020 kom afgørelsen: Roskilde vandt prisen foran bl.a. Holstebro og
Guldborgsund, og Landsbyrådet modtog en præmie på kr. 8000,- og senere et flot
diplom, som vi får overrakt den 26. oktober 2021 om eftermiddagen kl. 16:30 (inden
Fællesspisningen i Forsamlingshuset samme dag).
Vi fik kåret årets borger: Georg Holm Petersen ved en ceremoni på Landsbyrådets
kontor. Georg har været frivillig i Gundsømagle i rigtig mange år, og trods sine over 80
år arbejder han nu som frivillig elektriker på Gulddysse Kulturgård.
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Vi fik i foråret 2021 en Fiskevogn til byen. Hver onsdag formiddag kommer Camilla
fra ”Fiskerytteren” og sælger friske FISK til os.
Og også en KAGEVOGN. Hver fredag eftermiddag igennem sommeren kom Mathilde
med sin blå kagevogn, indtil hun valgte med sin mand at flytte til skønne Samsø.
Vi fik foranlediget at NÆRBOKS (DHL, Bring og PostNord) stillede en række bokse op
ved Bycenteret, så det blev nemmere at afhente sin pakker/varer købt på Nettet.
Boksene virker via en APP på mobilen, og de kan anvendes døgnet rundt.
Vi udgav i starten af december et stort julenummer af vores BLAD til alle i byen– og
har senere udsendt en række små nyhedsbreve til vores medlemmer. Bladet
finansieres hovedsalig via lokale annoncører.
Flagalléen har været hejst flere gange. Bl.a. i forbindelse med den corona-venlige
Markedsdag i maj måned, hvor borgerne i flot forårsvejr stillede loppeting ud i deres
egne garager, og man kunne gå sig i tur i byen og gøre sig et loppefund. Sådanne
arrangementer vil vi gerne fremover støtte og udvikle. Tak til initiativtageren Marie
Kielberg Kiens og til Andreas Olsen Reinemo for at lave det formidable kort over byen.
Helhedsplan for Gundsømagle. Vi havde en dialog med Roskilde Kommune om
sagen, der også nåede ”Pressen” – og i august 2020 blev det afgjort: Gundsømagle får
sin Helhedsplan – arbejdet starter i 2022! En plan som HELE BYEN skal være med til
at udforme.
Vi havde også en dialog med Vejdirektoratet omkring ønske om cykel-underføring
af den kommende motorvej ved krydsningen af Holmevej. De har svaret positivt, og at
de medtager ønsket, når detailprojekteringen starter – om 5 år!!! De lokale politikere
er også positive overfor cykelunderføringen.
Dialog med Blaffernationen – om blafferstoppesteder i byen. Kan vi lave bedre
samkørsel med hinanden? Projektet har ligget stille pga. coronakrisen, men vi
forsætter med projektet i foråret 2022.
Sømmes Vænge?? 60 nye lejeboliger øst for byen. Vi kom med et fyldigt høringssvar
og undrede os over manglende fælleshus! Og vi rykker konstant for, at projektet snart
kan gå i gang! Der er i skrivende stund stadig ikke givet byggetilladelse.

Gulddyssejazzen blev startet igen i august 2021. Regnvejr, men fuldt hus indendørs
til en pragtfuld koncert med ”Alice In Dixieland”. 2 koncerter i 2022 er under
planlægning.
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Vores Natur-gruppe var på tur i Mosen sammen med Fugleværnsfonden! Kan vi lave
flere stier, der gør det muligt at komme mere omkring i vores natur?
Ved professionel hjælp og i samarbejde med Dagli’Brugsen fik vi igen LYS i byens
træ! Det driller dog en gang i mellem, og der er stadig et par udfordringer, der kan
tackles.
Deltagelse i ”Bevaringsgruppen”, som er dannet af alle brugerne af arealerne.
(G77-fodbold, Mødestedet, Spejderne, AOF-Gundsø, Gundsømagle Kulturforening,
Grundejerforeningen Gundsøparken og Landsbyrådet). De grønne områder i byen skal
bevares. Det drejer sig om sportspladsen, byfestarealet, Den gl. Skole og i det hele
taget de resterende grønne pletter i byen. Landsbyrådet støtter, at de bevares og ikke
sælges til udfyldning med huse. G77-omklædningsrummene bag Den gamle Skole bør
renoveres og føres op til nutidig standard.
Dragedagen første søndag i oktober! Denne nu over 12 over gamle tradition blev
her først på måneden gennemført med god vind på 9 m/sek. – og kun nogle få stænk
fra oven! Der var præmier til ”bedst flyvende drage” og til ”mest ihærdige drageløber”,
og stor hygge på det smukke Ørebjerg i Gulddysseskoven.
Og så de lidt mindre sager:
Vi fik igen lavet skilte til Byens Svaner!! Byens vel absolut største kæledægger. Nu har
familien fundet vej ud til fjorden, passeret A6 uden uheld– og kan glæde Jyllingeborgerne.
Skilt mod Åsbjerget, 22 m over havet– og en solid bænk på toppen med udsigt til
solnedgangen.

Det blev også til nogle NEJ’er:
NEJ, Gundsømagle skal ikke have sit eget postnummer.
Det er en dyrt og besværligt at ændre postnumre, og der er rigtigt mange
ulemper efter Landsbyrådets mening!
NEJ, der skal ikke være Frisbeebane i Gulddysseskoven.
Meningerne i byen var imod den form for aktiviteter i skoven og mente, at de ville
genere de gående. Landsbyrådet holdt sig neutral i debatten.
NEJ, Kommunen ville ikke sætte byskiltet længere ud på Østrupvejen.
Efter et ønske fra Grundejerforeningen Holmehøj bragte Landsbyrådet forslaget
frem til Roskilde Kommune og Politiet. Men fik afslag!…
NEJ, TV-skærm ved Bycenteret.
Vi har været involveret i at undersøge priser på en TV-informationsskærm ved
indgangen til Bycenteret! Og vi har fået diverse tilbud. Landsbyrådet har ikke
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økonomien til projektet, og vi er også af den holdning, at det må være en opgave
for samtlige lejere i centeret at træffe en sådan beslutning. Opgaven hører typisk
hjemme i en Centerforening. Den findes så endnu ikke i vores Bycenter.
NEJ Legetøjsbrandbilen fra Smørblomsten er endnu ikke flyttet fra sin placering ved
”Smørblomsten” over på legepladsen bag ved!
Landsbyrådet har rykket utallige gange – og skrevet om sagen i ”DAGBLADET”.
Men intet er sket – vi skal nok følge op på sagen!!

Afslutning, tak og lidt om fremtiden
Vi håber, at Landsbyrådet i årene frem stadig kan være med til at sætte gang i
Gundsømagle og sørge for, at byen ikke bliver en ”soveby”. Det har været en svær
udfordring at fastholde vores medlemsskare og gøre den større. Vi har pt. 410
medlemmer i 2020 mod 436 i 2019. Ved at nedsætte kontingentet og ved igen at
komme i gang med en række udadvendte aktiviteter håber vi på at kunne tiltrække
flere nye medlemmer.
Til slut tak til alle i bestyrelsen, tak til alle vores medlemmer, tak til Roskilde Kommune
for et positivt samarbejde, tak til alle vores annoncører i vores BLAD til byen. Tak til
alle vores samarbejdspartnere.
Vi glæder os til 2022, hvor vi skal i gang med arbejdet omkring en helhedsplan for
Gundsømagle. Det er vigtigt her at slå fast, at dette er hele byens opgave.
Landsbyrådet vil være med, men ALLE skal høres, Institutioner, skoler, byens
forretningsliv, alle foreningerne og alle borgerne. Projektet startes med et borgermøde,
hvor man kan samle ideer til det videre arbejde.

Gundsømagle, den 11. oktober 2021
På bestyrelsens vegne
Palle Gram (formand)
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