
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

jcp+ivl 24. november 2022 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. december kl. 17.00-? hos Irene 
Til stede: Irene, Jens, Klaus, Anita  
Afbud: Charlotte, Rikke, Sardar 
 
Forslag til dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer: Irene 

2. Valg af referent; Anita  

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

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

Inventarliste: Fælles dårlig samvittighed. Det der er under et vist beløb kommer ikke med. 

Bankskifte: Klaus taler med den nuværende bank om de vil nedsætte gebyrerne, under alle 

omstændigheder vil vi gerne nedsætte det generelle gebyr, enten ved bankskifte eller at den 

nuværende bank sætter gebyret ned. Klaus blev opfordret til at gå videre 

Vi dropper platform, da grundejerforeningen er imod. 

4. Betaling af kontingent med Mobile Pay. Oplæg ved Charlotte 

Det vil blive uforholdsmæssigt dyrt. Så vi kører videre efter den nuværende model. 

Kan vi evt opkræve et større engangskontingent og så er man medlem for livstid eller for 5 år 

ad gangen? Vi bliver enige om at det gør vi det ikke lige nu, men gemmer forslaget. 

 

5. Skal vi sælge Kalmarbrædderne? Platform er afvist, og shelter har lange udsigter. Set d.d. på 

dba.dk til 250 kr. for et bræt på 420 cm. Silvan tager 130 kr. for 240 cm 

Vi vil gerne sælge brædderne. Vi spørger lokalt om nogle vil købe dem. Der er ca. 90 brædder 

og er ca. 4.20 m. De kan evt. sælges til den billigste pris, der kan findes på nettet minus 10%. 

Klaus og Anita går videre med mulige køber, ellers sørger Jens for annoncering 

6. Mødeplan foråret 2023. Bilag 

Vi vedtager torsdag d.19.1, 20.3, 26.4 (generalforsamling) og d. 16.5. kl. 19 alle gange 

 

7. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Energimøde 17.11 gennemført med 70 deltagere. Skolen var glade for 

opmærksomheden 

St. Valby og Ågerup er udset til fjernvarme, med det forbehold at Fors skal 

regne på det. Hvis de kommer frem til at det kan betale sig, så har de 5 år til 

det. Hvis man kan lokke boligselskaber og andre større modtagere med, så kan 

det måske fremme sagen 

ii. Juletræstænding 26.11 

Imponerende fremmøde. Der skal lige huskes at tjekke batteri i megafonen og 

at aftale ordentligt med julemanden, hvornår han kommer. Han er indstillet på 

at gentage succesen til næste år. 

 

iii. Anderledes jul 23.12 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


Der er foreløbig tilmeldt 32. Er det en idé at kontakte dem der er tilmeldt 

indkøbsbussen? 

Vi har fået en del gaver til tallotteri. Vi har også fået 1000 kr. til gaver til de 

enkelte børn.  

Hanne tegner en plakat som Irene sætter op og lægger opslag på Facebook. 

Jens sender ud med nyhedsbrev til medlemmerne. 

 

iv. Skal vi fortsætte annonceringen i Kvartalsnyt i 2023 (prisen for uændret 

omfang (88 mm x 120 mm) stiger fra 1012 til 1215 kr). Vi besluttede at stoppe 

annonceringen og i stedet satse på at skrive i Fællesbladet. 

Der er lige blevet filmet om livet i Ågerup, men desværre er Landsbyrådet ikke 

blevet spurgt om at medvirke. Jens ser om der er mulighed for at det bliver en 

opfølgning. 

 

v. Skilt på Å’et som fortæller hvem der har lavet og finansieret det. Kan laves i træ 

for ca. 500 kr. 

Det vil vi gerne bruge midler på. Jens går videre med sagen 

b. Trafikudvalg. Rikke Der er intet nyt 

c. Aktivitetsudvalg. Irene 

Esport virker nu godt igen. Aktivitetsudvalget udarbejder en plan for forårets 

aktiviteter. 

d. Etnisk Forum. Vi holder anderledes jul Irene 

e. Kildemoseparkudvalget. Jens er indkaldt til møde med Fors, det er spændende, hvad de 

vil. 

8. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status. Bilag følger 

a. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000, 899.322 (Friluftsrådet) Det er kun tale 

om 89.322 kr, som vi har tilbage 

b. Egne midler Vi har knap 52.000 kr 

Medlemstal (fornyelse af kontingent) Vi har i dag 229 medlemmer. 6 mangler betaling, 

vi sletter dem, hvis de ikke betaler i 2023. Vi har fået 12 nye medlemmer, de 11 fra 

sportsfesten. Irene besøger et evt nyt medlem til etnisk forum og inviterer til 

anderledes jul 

 

9. Evt., herunder næste møde  

Vi skal bruge et julemandskostume både til juletræstænding og anderledes jul. Klaus kigger om 

han har et liggende, ellers vil vi gerne købe et til ca. 400 kr. Indtil videre har vi lånt Charlottes. 

Næste møde: Det bliver hos Klaus.  

- Landsbyrådets synlighed. Charlotte og Jens 

- Opfølgning på energimøde (Jesper Grarup (Grønt Omstillingsforbund) og evt. Karsten Nielsen -

der bor i området. (Energitjenesten)) 

 

Venlig hilsen, Irene og Jens 


