
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AS 18. marts 2021 

 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 17. marts kl. 19-21.00 (videomøde) 
 

Referat 
Tilstede: Jens Larsen til og med punktet om økonomi, Jens Pedersen, Rikke Hansen, Kim Andersen, Irene 
Winther Larsen og Anita Stark 
 

1. Valg af ordstyrer  

Jens Pedersen valgt 

2. Valg af referent  

Anita Stark valgt 

3. Godkendelse af dagsorden  

ok 

4. Opfølgning på seneste møde, jf. https://www.aaol.dk/bestyrelse og Bilag 

Der var to udeståender: 

- Strømlining af indmeldelser – Mailchimp-formular ind på aaol.dk. Rikke 

- ¼ af lyset på Å’et ved butikstorvet er gået. Hans kigger på det. 

5. Mål og visioner for Landsbyrådets arbejde. Oplæg ved Rikke og Jens 

Rikke gennemgik udkast og retter til.  

Meget står allerede på hjemmesiden, men ikke samlet og penslet helt ud. Det udpenslede kan 

lægges på hjemmesiden. Sociale arrangementer liste - god ide 

Vedtægterne siger en del om, hvad vi skal arbejde med. Der er folk der siger vi er en 

pensionistklub, men bestyrelsen er blevet yngre efter sidste valg. 

Vi bruger udkastet inklusive Jens’ uddybning og lægger det op til generalforsamlingens 

godkendelse. Udkastet lægges på hjemmesiden allerede nu  

 

6. Regnskab 2021. Jens L. Bilag 

Selve landsbyrådet: Vi har 235 betalende medlemmer i 2020 – selv om der kun er 210 i 

Mailchimp (!) 

Vi har fået tilskud fra Kommunen til turen til Salvadparken og tilskud fra Fakta til 

julearrangement. 

Skaterbanen: Vi har fået forudbetalt 100.000, som står på vores konto 

Vi kom ud af 2020 med et underskud på 5000 kr, men der kommer ca. 22.000 kr. tilbage fra 

bevillingen fra Friluftsrådet til Vores Natur, hvor vi har skullet lægge ud 

4000 Nord dec. 31.2020: Samlet set har vi 14237,37 kr. tilbage til aktiviteter i 2021. 

 

Aktiver: 

136.449,85 kr. 100.000 af dem skal bruges på skaterbanen.  

 

Samlet set balancerer det 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


Regnskabet skal forbi interne revisorer (Jens L), ellers er det klar til generalforsamlingen 

 

7. Forberedelse af møde med Veje og Grønne Områder, april 21. Bilag: Sidste års referat og liste 

over input via Facebook.  

Der er kommet mange ønsker fra beboere i området via Facebook. 

Trafikgruppen uddrager essensen og tager dem med til mødet med Veje og Grønne Områder. 

De tiltag der ikke koster ret meget, har erfaringsmæssigt gode muligheder for at blive 

imødekommet. 

 

8. Forberedelse af generalforsamling 27.4 

a. Indkaldelse, herunder dagsorden (se nyhedsbrev), skriftlig beretning (udkast 

eftersendes), regnskab (jf. punkt 6). Skal udsendes senest 6.4  

Vi skal være klar til at holde generalforsamling. Rikke sender linjer om cykelstier, ellers 

blev beretning og dagsorden godkendt 

b. Hvem vil bidrage til mundtlig beretning?  

Irene og Rikke vil gerne bidrage. Hans spørges om han vil sige noget om Repair Caféen. 

Hvad skal der ske med erhvervsnetværket 4000 Nord: der er foretaget en 

spørgeskemaundersøgelse. Det blev besluttet at der bør flere og også nye kræfter til. 

Det er gået i stå på grund af corona-nedlukningen. Der er Rikke og Kim tilbage til at 

sætte i gang – de aftalte at mødes. Hjemmesiden skal justeres. Evt. bidrager Kim til 

generalforsamlingen. 

c. Oplægsholder: Ingen grund til oplægsholder grundet Coronarestriktioner. 

d. Skal vi revidere vedtægterne igen, igen? Bilag: Opsamlede forslag 

Det indstilles, at vi ikke reviderer vedtægterne i år, men at bestyrelsen (som ønsket af 

generalforsamlingen 2020) udsender evt. indkomne forslag til medlemmerne senest 3 

dage inden generalforsamlingen med bestyrelsens evt. kommentarer. Det er 

bestyrelsen enige om. 

e. Forslag til budget og kontingent 2022 (Budget 2021 vedlægges – ønsker til budget 2022 

udbedes). Det indstilles, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 110 kr. pr. 

husstand? Forslag til kontingent for foreninger: 500 kr. Jens L. justerer budgettet, så vi 

sætter flere penge af til drift af hjemmeside og gebyrer og hæver beløbet for indkomne 

kontingenter. Kontingent fastholdes.  

   

f. Irene genopstiller som næstformand. Anita genopstiller og Charlotte stiller op som 

suppleant. Jens spørger Hans samt revisorer. Vi mangler en ny kasserer. 

Alle opfordres til at foreslå nye bestyrelsesmedlemmer, da vi pt. har to tomme pladser. 

Vi lægger en præsentation af bestyrelsen ind på Facebook for at hverve medlemmer til 

foreningen og meget gerne til bestyrelsen 

 

g. Stemmesedler og vedtægter: Jens P (Irene hjælper med at printe vedtægter) 

h. Dirigent: Jens P finder 

i. Referent: Anita  

j. Omdeling af nyhedsbrev til medlemmer uden mail: Irene 

k. Sognegården er bestilt (Jens). Skal vi lægge et loft for antal deltagere? Hvis vi kun må 

være 25, så skal være tilmelding.  



l. Servering: Øl og vand (Jens P)  

Bestyrelsen mødes 18.30 og stiller borde op mv.  

m. Hvad gør vi, hvis generalforsamlingen må udsættes pga. Corona? 

Vi har mandag den 21. juni i reserve. Hvis det bliver nødvendigt at udsætte, udsender 

JCP nyhedsbrev senest 6.4 med besked om at generalforsamling holdes 21.6 

9. Nyhedsbrev april 2021. Udkast udsendt med reminder om kontingent 

Vi kan med de nuværende restriktioner godt gennemføre de fleste af vores arrangementer. Skt. 

Hans fest og indvielser er problematiske, men så må vi fordele os i passende grupper. 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

Vores Natur er forlænget til 31.8.21 

b. 4000nord. Kim og Rikke 

Møde(r) maj-november? 

c. Trafikudvalg. Rikke der holdes møde med "Veje og Grønne Områder" 8.april, jf. pkt. 7 

d. Aktivitetsudvalg 

Tur til Bolund 7.2 gennemført med 19 deltagere  

Repair Café aflyst gentagne gange pga. Corona 

Affaldsindsamling 18.4 

Hvedshøj – botanik-historie-fugle 5.6 

Indvielse Kildemoseparken maj-juni 

Indvielse Skaterpark: Byggeriet er ved at gå i gang. Irene går videre med planerne og 

formentlig kan der blive indvielse i maj. 

e-sport genstartes efter sommerferien. Vi skal etablere samarbejde med 

Lindebjergskolen og Lilleskolen 

Sankt Hans m. spejderne 23.6. Jens P finder båltaler 

Salvadparken august 

Vild med vilje inspirationstur august (Jens P + Lindebjergskolen) 

 

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. 4000Nord. Kr. 14.237 tilbage (UVEG) 

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG) aktiveres i forhold til madpakkehus i 

Kildemoseparken. Irene hører om vi få teknisk skole til at bygge det. Penge kan 

udbetales når vi har de nødvendige godkendelser. 

c. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet; vi skal lægge ud) 

Susanne M er i dialog med kommunen. Fysiske skilte er i vejen for græsslåning, så 

derfor er projektet barberet ned til ca. 32.000. Måske kan noget af den resterende 

bevilling bruges på at få ruten ind på elektroniske løsninger 

d. Vores natur. Bevilget 22.800 (Friluftsrådet; vi skal lægge ud). Der er 1768 kr. tilbage. 

Skal bruges senest 31.8.21 

e. Egne midler 

f. Fornyelse af kontingent 

12. Evt., herunder næste møde  

Generalforsamling 27. april og konstituerende møde d. 11.maj. Mødet 11.5 fastholdes uanset 

om vi holder generalforsamling før eller efter. Forhåbentligt kan det blive et fysisk møde 

 

 



 


