
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

12. januar 2020 

 
 

Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 4. december kl. 17.30-19.00  
Deltagere: Jens, Jens L, Rikke, Irene, Hans. Afbud: Steen, Nicolai (hang fast i trafikken) 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer: Jens Larsen 

2. Valg af referent: Rikke Hansen 

3. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt 

Nyt punkt. 10 - Cykelsti forespørgsel fra grundejerforening ved Store Valby 

 

4. Opfølgning på seneste møde, jf. https://www.aaol.dk/bestyrelse; bilag: 

Skaterpark ved Lindebjergskolen bevilling fra kommune godkendt 

Lyskæden på vores Å virker ikke: vi afventer svar fra designer 

Kassérer adgang til Bank: Vi afventer adgang til Jens Larsen 

 

5. Revision af vedtægter. Bilag 

- Der ændres ”antal i bestyrelsen fra 4 til 7 medlemmer” 

- Ekstraordinær generalforsamling ændres fra 40 dage til 60 dage efter den første. 

- Kan man blive medlem hvis man bor udenfor AAOL’s område? Man kan blive medlem af 

efter ansøgning med begrundelse hvorfor man ønsker at blive medlem.  

Udkast til godkendelse af generalforsamling: Godkendt 

 

6. Revision af privatlivsvilkår; valg af DPO. Bilag 

Bestyrelsen læser op på bilag 

 

7. Repair café. Oplæg ved Hans og Irene 

Der er dialog med Ågerup Bibliotek og fiskeforeningen Stimen omkring lån af lokale neden 

under dagpleje/biblioteket. Vedtægter fra Repair Café er modtaget. Der planlægges med 

opstart fra April 2020 med åben én gang om måneden. Man vil kunne tilbyde reperation af 

diverse husholdningsartiker (støvsuger, symaskiner ect.), legetøj, tøj reperation osv. Der er stor 

tilslutning af frivillige fra Hans og Irenes netværk. 

Punktet vil blive fremlagt på AAOL’s årlig generalforsamling. 

8. Årets sidste nyhedsbrev.  

Nyhedsbrev godkendt og udsendt d. 13 december 2019 

9. Mødeplan for 1. halvår 2020. se Bilag: Mødeplan godkendt. 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

- ”Klyngerne”Udstykning mellem Ågerup og St. Valby. Udstykning på vej. Jens P:   

https://www.aaol.dk/bestyrelse


a. Der afholdes Borgermøde d. 27 januar 2020. på Lindebjergskolen kl. 18-19.00 Rødt 

storrum. Lokalplan findes her: https://roskilde.dk/borgermoeder/borgermoede-om-

forslag-til-lokalplan-669-store-valby-klyngerne-i-store-valby 

b. Høringsvar kan oprettes indtil d. 5 februar her:  

https://roskilde.dk/hoeringer/forslag-til-lokalplan-669-store-valby-klyngerne-i-store-

valby 

Landsbyrådet vil deltage på mødet, vores bekymring går på bebyggelsen ligger meget tæt på 

nuværende sø. Grundet fremtidig øgning af vandstand og risiko for at skade det nuværende 

dyreliv (storken lever her, vandsalamander, spidssnudet frø, snog etc.) 

- Gavemedlemsskab. Jens P og Jens L: Giv et medlemsskab, står i Nyhedsbrev d. 13 december 

2019 

- Annoncering i Kvartalsnyt. Jens P: Vi fortsætter med annonceringen heri. 

- 4000nord. Jens P: Spørgeskemaundersøgelse afholdt i November 2019. Åbent 

Evalueringsmøde afholdt d. 25 November 2019 med deltagelse af Erhvervsforum, UVEG. 

Erhvervsforum meget åbne i forhold til at afholde nogle af deres events lokalt hos os, for mere 

lokal tilslutning og omtale. Generel usikkerhed omkring 4000Nord endeligt eller fortsættelse, 

på baggrund af manglende interesse fra det lokale erhvervsliv, på næste møde d. 21 januar 

2020. 

- Nyt fra Trafikudvalget Rikke: Henvendelse fra Grundejerforeningen Ågerup By dobb. Rettet 

cykelsti fra Lille Valbyvej til Risøhuse, har bedt om tegning fra dem. Har oplyst at vi har meddelt 

kommune om asfaltering af det lille stykke mellem _Risøhuse og Lille Valbyvej. Tager pkt. op på 

årsmøde d. 27 februar.  

Ingen status for planlagte cykelsti forbindelser. Rikke tager kontakt til Veje og grønne områder. 

- Nyt fra udvalget for aktiviteter og lokal udvikling, herunder 

   Juletræ på Butikstorvet. – Godt initiativ. Ca. 200 deltagere til tænding 

   Skatepark – Bevilling og byggetilladelse er godkendt fra kommunen, planlægning pågår ift. 

Asfalt og ramper (Irene). Økonmisk tilskud fra AAOL til skatepark arbejdsdag: der blev bevilliget 

kr. 400.  

- Anden orientering: Vi er pr. Dags dato 213 medlemmer i Landsbyrådet 

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

- 4000Nord. Bevilget 75.000 + 87.500 

- Madpakkehus. Bevilget 50.000 

- Skiltning af cykelruter. Bevilget 75.000 

- Skatepark. Bevilget 100.000 til ramper mv. (kommunen betaler for asfalt) 

- Egne midler 

12. Evt.,  

- Næste møde tidsdag d. 21 januar 2020 (forb. Til  årsmøde med veje-og grønne områder 

27/2 og regnskab 2018 implikationer 2019/2020) 

- Møde d. 19 marts 2020 (forb. til Generalforsamling) 

- Anders Andersen spørges om mulig ordstyrer til generalforsamlingen 
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