
 

 

       

Invitation 
 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

Stiftende generalforsamling 

Tirsdag den 20. september kl 19.30 

Sognegården Ågerupvej 34, Ågerup 

 

Alle fra landsbyrådets opland er velkomne 

 

 

Formålet med at nedsætte Landsbyrådet er at øge områdets synlighed i kommunen 

og at virke som en katalysator for aktiviteter og udvikling.   



 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Redegørelse for baggrunden for forslaget om at oprette et Landsbyråd 

v/Initiativgruppen nedsat 28.1.2016 (se bagsiden) 

5.  Gennemgang af forslag til vedtægter.  

Forslaget kan ses på http://www.aagerup-by.dk/ eller hentes fra 25.8 på 

biblioteket i Ågerup eller Gundsølillehallen.  

Evt. ændringsforslag bedes sendt til Jens Pedersen senest 13. september. 

6. Afstemning om vedtægter 

7. Fastsættelse af kontingent for 2016 og 2017 

Initiativgruppen foreslår 75 kr. som årligt kontingent. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

I forslaget til vedtægter er der lagt op til 7 medlemmer. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

I forslaget til vedtægter er der lagt op til 2 suppleanter. 

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

I forslaget til vedtægter er der lagt op til 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

11. Igangsættelse af Landsbyrådets arbejde –  find den røde tråd i vores arbejde 

 

Efter alt det formelle kommer vi til det spændende: Hvad skal Landsbyrådet 

gå i gang med som sine første opgaver.  

Diskussion i fire grupper: 

- Arrangementer (energi, rundvisning, ture, debatmøder mv) 

- Trafik (cykelstier, hastighedsdæmpning, busser mv) 

- Aktiviteter (udlån af fælles ting, tilflytterfokus , indkøbsfællesskab mv.) 

- Lokal udvikling (bålplads, hundelufterområder mv.)  

De fire grupper er foreslået på basis af en brainstorm på debatmøde 

28.1.2016. Du kan se alle forslagene på http://www.aagerup-by.dk/ eller 

hente dem på biblioteket i Ågerup og i Gundsølillehallen.  

12.  Eventuelt 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand  

http://www.aagerup-by.dk/
mailto:fammoped@gmail.com
http://www.aagerup-by.dk/


 

 

Hvorfor et landsbyråd? 

Formålet med at nedsætte Landsbyrådet er at øge områdets synlighed i kommunen 

og at virke som en katalysator for aktiviteter og udvikling.  

 Initiativgruppe nedsat på debatmøde 

Bag forslaget står en initiativgruppe, der blev nedsat på et debatmøde den 28. 

januar 2016.  

 Synlighed, penge og… arbejde 

På mødet fortalte byrådsmedlem Jakob Søegaard Nielsen og de eksisterende 

landsbyråd i Herringløse og Gundsømagle, hvorfor det er en god ide at oprette et 

landsbyråd. De lagde alle vægt på synligheden, som giver indflydelse og økonomisk 

støtte aktiviteter. De fortalte også, at det var et stort arbejde, og at det er vigtigt at 

prioritere indsatsen.  

På mødet var der stor opbakning til at oprette et samlet landsbyråd for Ågerup-

Store Valby-Gundsølille.  

 Vi foreslår at landsbyrådet afgrænses til Ågerup og Kirkerup Sogne  

(jævnfør kortet på forsiden af denne folder). 

 

 Både husstande og institutioner kan optages som medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

Tanken om at oprette et landsbyråd fik 

opbakning på et velbesøgt debatmøde på 

Ågerup Bibliotek 28. januar 2016. På mødet 

nedsatte man initiativgruppen, som har 

forberedt den stiftende generalforsamling. 



 

 

Initiativgruppen blev nedsat 28. januar 2016 på et offentligt debatmøde, der skulle 

sondere, om der var opbakning til at etablere et landsbyråd. Gruppen består af: 

 Ulla Knudsen, Åbakken 235, ulbjoern@gmail.com, tlf. 2424 9482 

 Bo Michael Hansen, Bredekæret 21, tlf. 5325 5525, bonypost@gmail.com 

 Irene Vinther-Larsen, Ågerupvænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 

 Jens Pedersen, Østermarken 11, tlf. 4678 2234/ 2972 2334, fammoped@gmail.com 

 Ib Nielsen, Dyssevej 34, tlf. 4678 7701, iboglis@yahoo.dk 

 Palle K. Jensen, Åbakken 117, 20 10 11 86 ab.bakken3@gmail.com  

Du er velkommen til at henvende dig til en af os, hvis du har spørgsmål til forslaget 
om at etablere et landsbyråd eller har lyst til at deltage i arbejdet. 

Følg Landsbyrådets oprettelse på Facebook. Du kan komme med indlæg, stille spørgsmål og give 

din mening til kende på https://www.facebook.com/AagerupLandsbyraad/  

Arrangementet støttes af Roskilde Kommune (Folkeoplysningsudvalgs Start- og Udviklingspulje) 

Initiativgruppe til forberedelse af stiftende generalforsamling 
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