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Landsbyrådet 

Referat bestyrelsesmøde 26/11 2020 (Videomøde) 

 

Til stede: Jens Pedersen, Irene Vinther-Larsen, Jens Larsen, Rikke Hansen, Kim Andersen, Charlotte Løwert, 

Hans Brüsch. 

Afbud: Anita Stark 

1) Ordstyrer – Jens Pedersen 

2) Referent – Charlotte Løwert 

3) Dagsorden godkendt 

4) Bendt har trukket sig. Suppleant Hans og Charlotte vil gerne være så behjælpelige som muligt men 

ønsker ikke at være fuldbyrdede bestyrelsesmedlemmer. Vi må derfor på jagt efter et nyt 

bestyrelsesmedlem udefra. 

5) Opfølgning fra seneste møde - Forsøger at få flere medlemmer. Jens tager kontakt ang. Overførelse 

af midler fra 2019 til 2021. Der har været et kort møde ved Gundsømagle sø; men der mangler 

referat – Rikke og Jens forsøger at finde noget frem. 

6) Nyhedsbrev:  

a. Repair cafe på mandag. 3D printer er blevet væk i kommunen.  Med ca. 10 fremmødte i 

september det blev afholdt, så det er dejligt. Det er problematisk i forhold til Corona, men 

indtil videre går det. Overvej at lave navneskilt, t-shirts eller mundbind med ”repair cafe” 

logo på, så arrangørerne nemmere kan genkendes i forhold til de deltagende. 

b. Streaming af foredrag fra Århus Universitet har også været en succes og gentages efter jul.  

c. Kildemoseparken - Kan vi fremvise udadtil hvad vi har søgt om? FORS har været lidt 

tilbageholdende i forhold til driften af parken. Vi har sagt vi gerne vil fjerne affald mv. Men 

er også i dialog med kommunen om drift mht. græsslåning mv.  

d. Vi har ikke fået besked om landsbyprisen endnu, så måske vi ikke har fået den.  

e. Nyhedsbrevet udgives i morgen fredag eller lørdag. 

7) Ejendomsmægler fremstød /landsbybooster: Vi kan overveje at kontakte ejendomsmæglere for at 

promovere os selv. Er det nødvendigt da vi har en stor tilvækst i området uden? Kan det gavne os i 

forhold til at kommunen ser os mere? Konklusion, det gør vi ikke. 

8) Erik Skriver som er beboer i St.Valby. Han mener ikke, at han ud fra hjemmesiden kan se hvad vi 

laver og står for i landsbyrådet. Måske vi kunne forbedre hjemmesiden med visioner over 

trafiktiltag/ønsker mv. for de næste 5 år og samtidig lave en kalender over aktiviteter et halvt år 

frem ad gangen. F.eks. ”Søger at styrke de lokale netværk, både mht. infrastruktur, socialt, 

integrationsmæssigt, natur m.fl.” Dette kan præsenteres på generalforsamling. Rikke skriver et 

udkast til næste møde. 

9) Mødeplan 2021, Se forslag i mail, nytårskur rykkes til den 30/12 kl. 14.00 

10)  

a. I:Skaterparken status– Der var planlagt at samle moduler på FGU, men så kom corona og 

ham som skulle stå for det er blevet syg. Der er nu tegnet en halfpipe og skaterrail. Rail er 

lavet og halfpipe er ved at blive lavet. Irene har snakket med to tømrelærlinge som vil lave 

resten. De har møde på søndag. De mangler et sted at stå og lave det. Kristians lade er 

tilbudt i Hvedstrup. Skal helst komme i gang nu, så de børn som tog initiativet kan nå at få 
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glæde af det inden sommeren og de går ud af 9. klasse. Der skal bruges lidt penge til det fra 

budgettet til skaterparken. 

II: Kildemoseparken status - FORS vil tegne skitse over kildemoseparken efter det vi har 

haft ønsket. Der er støbt låg, men de bliver dog ikke færdige i november. Når vi har skitsen, 

kan vi søge om flere priser. Vi har pt penge til madpakkehytte, men vi har ikke penge til 

grusbane, fitness og bålsted. Men vi forventer at Fors vil stå for en del af udgifterne. 

III: Fusion mellem fællesbladet og kvartalsnyt – Der er afholdt møde som var meget 

positivt. Vi lykkes med den løsning som vi har ønsket for to år siden. Første fusionsblad 

bliver effektueret til marts 2021. 

IV: Streaming af offentlige foredrag fra Århusuniversitet til 200 steder i landet. Har fungeret 

rigtig godt med ca. 10-15 deltager. God formidling i foredragene. Blandt andet omkring 

Grønlands indlandsis. Begynder igen i februar og der vil være ca. 8 foredrag pr. halvår. 

V: Strømlining af indmeldelser: Vi vil gerne prøve at få Mailchimp til at tilbyde, at man kan 

udfylde data til indmeldelse heri. Rikke vil kigge på det, måske hun kan få en formel 

indmeldelse formular online til at virke.  

VI: Møde med Gundsø syd netværk: Vi har fortalt om FORS projektet, salvadparken tur og 

skaeterparken projekt. Lokalhistorisk Forening får støtte fra kommunen til projekter da de 

er en kulturel instans, så vi kan måske også forsøge at få tilskud derfra. Irene og Jens vil 

undersøge det.  

Vi kan overveje at blive en større del af fællesbladet og måske fællesbladet kan være 

digitalt på sigt. Herudover blev der snakket om de aflyste arrangementer pga corona. Der 

bliver holdt et lille lokalt julemarked denne weekend hos Tove Nielsen, Gundsølillevej. Der 

kommer ikke til at blive så mange foredrag i foråret pga corona. 

VII: Vi vil booke Sognegården 27/4-2021 til generalforsamlingen. Desuden overveje at 

invitere en politiker til mødet, men overvejer endnu hvem det skal være. 

b. 4000 nord - Der er holdt møde i Gundsølillehallen. Tingene er vanskelig i corona tiden, så 

det hele er skubbet indtil foråret og herefter skal der laves en drejebog med medlemmerne 

i 4000 nord. Jens beder om at få overført midler til 2021. 

c. Trafikudvalget – Der har været møde med Kommunen hvor Peter Hartmann deltog 
(grundejerforeningen Ågerup By). De var generelt positive, men tilbageholdende i forhold 
til cykelsti og hastighedsbegrænsninger, men de kigger på det i 2021. De var meget 
forberedte, politiet synes ikke de strækninger vi ønskede skulle have nedsat hastigheden, 
men måske der er en opblødning på vej fra regeringens side til kommunerne, om selv at 
bestemme i stedet for politiet.  
Der er tegnet cykelsymboler ved cykelstiberne i St. Valby. Måske man kan få tegnet 
cykelsymbol i Ågerup og Gundsølille også indenfor linjerne. Vores baner er ikke cykelbaner 
da de ikke er 1,5 meter brede. Men måske vi kan få det ordnet hvis vi med billeder og ”giv 
et praj” kan dokumentere problemet. Jens ringer til Morten og hører om vi kan få 
cykelsymboler.  

d. Aktivitetsudvalg status - 20-25 pers var med til sporets dag. 
Bondegårdsdagen var en succes. Guidet fugletur til Gundsømagle sø, der kom 30 personer 
og det var rigtig godt. Turen til Salvadparken med bål, nat tur (hvor man dog ikke kunne 
høre andet end bilerne på rute 6), deltagerne synes det var rigtig godt. Juletræet tændes 
ved Fakta af Elverhøj børnehave, andre kan ikke deltage pga. corona. Vi må se om det kan 
lykkes med Sankt Hans med spejderne i 2021. Jens tager kontakt. 

e. Repair Cafe - Vi har booket det store mødelokale på biblioteket til næste gang da der ikke 

er plads nok ellers, se i øvrigt punkt 6. Vi må ikke konkurrere med det private erhvervsliv. Vi 
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er ikke udekørende. Man kan komme til os og få hjælp til at reparere ting som ellers skulle 

smides ud. 

11) Orientering fra kasseren om økonomisk status - Indestående på konto pr. d.d.K kr. 137.229,15. 

Årets resultat pr. d.d.: -5.407,18 kr. Underskuddet skyldes primært indkøb af pavillonen til 12.000 

kr (udlæg; Friluftsrådet refunderer). Anden udgift har været noget grafisk på ca. 3000 kr (måske 

skiltet til ramsløgene). Irene og Jens sender opdateret liste til Jens kasser ang. ”vores natur”. 

a. 4000Nord. 16.278 overført til 2020 (UVEG)  

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG)  

c. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet)  

d. Vores natur. Bevilget 22.800 (Friluftsrådet)  

e. Egne midler  

f. Fornyelse af kontingent 

12) Eventuelt  

a. Næste møde er vandretur som er flyttet til 30/12 kl. 14.00 

b. Lys på Å-et skal repareres når Hans har mulighed for det.  

c. Trafiksikkerhedsplan skal udarbejdes på ny i Roskilde Kommune. Rikke beder Hans hjælpe 

med cykelstiprojekter, der skal møde med lodsejer i det kommende år. Kan vi gøre mere 

for at gøre positivt opmærksomt på dette projekt på st. valbyvej. Man kan prøve at 

kontakte, plan og teknik udvalget, for mere kommunikation på området og fortælle om 

lodsejer som kan være interesseret i at opgive jord gratis, for en cykelsti og referere det 

møde som var dengang. 

d. Forslag fra Charlotte om permanent juletræ/grantræ ved fakta i stedet et som skal fældes 

årlig. Både af hensyn til bæredygtighed, forskønnelse af butikstorvet generelt, mindre 

arbejde og udgifter i forbindelse med årligt juletræ.  


