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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd torsdag den 07. marts 2019 på Ågerup 

Bibliotek 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Rikke Hansen 

 Jens Larsen 

 Steen Broby 

  

Afbud fra: Bente Elster Sørensen 

 

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

04. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 

a. Behandles under senere punkter 

 

05. Forberedelse af generalforsamlingen 9. april 2019 

a. Indkaldelse sker via nyhedsbrev senest den 18. marts 

b. Beretning. Tilføjelse om afholdt møde med lodsejere. Tiltrådt. Regnskab for 2018 godkendt af 

revisionen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. CBO besvarer revisionens 

spørgsmål på generalforsamlingen. 

c. IVL og SB bidrager til den mundtlige beretning. 

d. Thomas Breddam er på plads som indlægsholder. 

e. Bestyrelsen tiltrådte forslag om uændret kontingent for 2020 på 110 kr. pr. husstand og budget 

for 2020, som udviser et overskud på 5.000 kr. 

f. IVL og SB genopstiller. BES genopstiller ikke. Hans Brüsch genopstiller som suppleant. JP finder 

kandidat til bestyrelsen. Forslag til valg som revisorer og revisorsuppleant fremsættes på 

generalforsamlingen. 

g. Stemmesedler og vedtægter OK v/JP 

h. Forslag til dirigent er på plads: Anders Andersen 

i. Referent er på plads: SB 

j. Omdeling af nyhedsbrev til medlemmer uden mail OK. IVL 

 

06. Nyhedsbrev 
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a. Tiltrådt 

 

07. Delebiler – kontakt med NaboGo jf. mail fra JP af 22.2.2019 

a. Bestyrelsen er indstillet på at anbefale et system eller ordning, der som mål har en 

nedbringelse af CO2, men ikke det aktuelle oplæg fra NaboGo.  

 

08. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Der afholdes Fællestræf for landsbyråd- og laug i Roskilde Kommune den 28. marts 

b. AAOL har sagt OK til Socialpædagogisk opholdssted ved Roskilde Fjord 

c. Der afholdes møde i Gundsø Syd-netværket den 21. marts. IVL deltager. 

d. 4000nord har afholdt GDPR-workshop den 5. marts med 27 deltagere. Nyt logo og nyt 

mailsystem har påvirket tilslutningen positivt. 

Nana Balle er i gang med at producere storytelling omkring de føde- og drikkevarer, som 

produceres i området. Budget 25 tkr. + efterfølgende produktion af tryksag. 

e. Fibernet i Østrup-Holme virker, men de afsluttende arbejder mangler fortsat.  

I Ågerup har man sat en kommunal konsulent på sagen for at få gang i etableringen af fibernet i 

Gl. Ågerup, hvor der er tilsagn fra 59 husstande. 

f. Trafik: Se vedhæftede referat fra AAOL’s møde med ”Veje & Grønne Områder” 

g. Lokal Udvikling: Der er afholdt lokal bagedag med 22 bagende og 45 deltagere. Trampetur ved 

fjorden med 15 deltagere. Lektiecafé med 9 frivillige og typisk 2-3 deltagere pr. møde. 

Affaldsindsamling den 7. april med efterfølgende fællesspisning, 13. april renovering af 

hundeskoven, 4. april samling af Fællesbladet med efterfølgende uddeling. 

Ny idé: Tøj-Café & Salg af tøj til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. E-Game omdannes til en 

forening, så den kan søge om tilskud, højtlæsning for børn på biblioteket. 

Ny idé: Kørende Cykelsmed, hvortil AAOL betaler 40 kr. pr. tur. Flere nydanskere kan ikke cykle. 

Lærere efterlyses. 

h. JP kontakter spejderne om hvorvidt AAOL kan koble sig på spejdernes St. Hansbål. 

i. Per Brøns har digtet lokale viser og komponeret musik. Hvem kan synge? IVL + Susanne 

arbejder videre med emnet. 

j. Containere ved Fakta flyttes om på nord-siden. 

k. CBP trækker sig fra Aktivitets- & Lokal Udviklingsgruppen. 

l. RH og Susanne har indsendt fondsansøgninger og har opnået 125.000 kr. til skiltning for 

cykelstier og attraktioner + 50.000 kr. fra UVEG til et madpakkehus. De 125.000 kr. udløses 

først, når der foreligger bilag på investeringen. Der er derfor et finansieringsbehov, som skal 

løses. 

 

09. Orientering fra kassereren om AAOL’s økonomiske status 

a. Ifølge mail fra CBP af 4. marts har vi haft driftsudgifter i 2019 på i alt 7.995,15 kr. og et 

indestående på i alt 100.247,91. Det store indestående skyldes primært, at 4000nord endnu 

ikke har gennemført sine budgetterede aktiviteter. 

b. 105 medlemmer har betalt kontingent for 2019. 

 

10. Eventuelt 

a. JP og resten af bestyrelsen er inviteret til møde med Ældrerådet – nu Seniorklubben når 

borgmesteren kommer på besøg 

b. Dekoration på el-skabe i stedet for graffiti? Jens hører Jonas Molbæk 
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c. JL orienterede om, at 2019 muligvis bliver det sidste år, hvor idrætsforeningen arrangerer 

sportsfest i Ågerup. Det koster foreningen for mange penge, og det bliver sværere at skaffe det 

nødvendige antal frivillige. I givet fald vil sportsfesten blive flyttet til hallen. JP kontakter 

festudvalget. 
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