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jcp  14. maj 2021 

Skriftlig beretning til generalforsamling 2021 

Corona har sat sit præg på Landsbyrådets aktiviteter 
Vi har måttet levet med Coronaen siden nedlukningen i marts 2020. Mange af vores arrangementer har 

måtte udsættes, tilpasses eller aflyses. Og vi har storsavnet den årlige sommerfest som er så god en 

anledning til at møde hinanden. Og gøre en indsats for at få nye medlemmer. Men vi nåede at gennemføre 

en festkavalkade af arrangementer i den åbne tid fra juni-november. Vi har også en stribe gode 

arrangementer på bedding, som vi håber at kunne gennemføre i den resterende del af 2021. 

Landsbyrådet kan se frem imod sin 5-års fødselsdag. Vi holdt den stiftende generalforsamling den 20. 

september 2016 uden at vide præcis hvad fremtiden ville bringe. Zebrabyprojektet bragte en 

mangfoldighed af ideer på banen, og strømmen af ideer til nye projekter er heldigvis ikke stoppet. Tak for 

det.  

Bestyrelsen har besluttet at vi skal have skrevet vores visioner og mål med arbejdet ned, så interesserede 

kan gå ind på vores hjemmeside og se, hvad vi arbejder for. Det sker på baggrund af en henvendelse fra en 

borger i lokalområdet. Vi har behandlet et udkast i bestyrelsen og vil præsentere generalforsamlingen for 

vores mål og visioner. 

Stabilt medlemstal  
Trods de manglende muligheder for opsøgende arbejde, er det lykkedes os at fastholde medlemstallet 

omkring 210. Det giver en solid bund i vores økonomi, men vi ønsker os fortsat flere medlemmer, for at 

kunne stå så stærkt som muligt. Der er stadig små 1100 husstande i vores opland, som ikke har meldt sig 

ind. Vi åbnede i 2020 for at man kan forære sin nabo et gavemedlemsskab og for at områdets foreninger 

kan melde sig ind. Det vil vi opfordre alle medlemmer til at benytte sig af. 

Opkrævning af kontingent 
Vi udsender nyhedsbrev to gange med anmodning om at betale kontingent, hvorefter vi skriver specifikt til 

de resterende skyldnere og minder om at betale. Erfaringsmæssigt udestår der herefter stadig et antal 

medlemmer (40-60) som ikke har betalt, og som vi derfor forsøger at komme i kontakt med via telefon eller 

ved at banke på døren. Så betaler 9 ud af 10, og vi får opklaret evt. problemer med at få registreret ny mail 

eller flytning. Flere har også gode ideer eller spørgsmål til Landsbyrådets arbejde, så vi håber på forståelse 

for at fortsat henvender os direkte til de, som trods adskillige rykkere, endnu ikke har betalt. 

Økonomi præget af store tilskud 
Målrettede tilskud til foreningens aktiviteter fylder fortsat rigtigt meget i vores omsætning. Det er dejligt, men 

med en omsætning på et sekscifret beløb, er det også vigtigt, at vi har en opsparing til at stå gennem svære tider 

med. Derfor ser bestyrelsen med tilfredshed på, at det gennem årene gradvist er lykkedes at opspare en 

egenformue, som matcher det årlige kontingent. 
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Kildemoseparken – renseanlæg bliver til aktivitetspark for ung og gammel 
Vi havde drømt om det siden vi første gang hørte om nedlæggelsen af renseanlægget i Ågerup: Det er en 

kæmpegrund på omkring 13.000 hektar (1½ fodboldbane), som måtte kunne bruges til en masse gode 

aktiviteter, ikke mindst for vores opvoksende ungdom. Sørme om det ikke nu bliver en realitet.  

 

Renseanlægget er nu taget ud af drift og ombygget til en pumpestation. FORS har derfor i efteråret 

nedtaget alle unødvendige anlæg. De er nu i færd med at ændre anvendelsen af området med stier og 

beplantning, så det fremover bliver frit tilgængeligt for borgerne. Området ligger centralt placeret for 

borgerne i Ågerup, Store Valby og Gundsølille. 

Vi indkaldte til ideer til brug af området allerede i forbindelse med generalforsamlingen i 2020. Siden har vi 

også udskrevet en navnekonkurrence og -afstemning. Tak for de mange gode forslag der kom og den store 

deltagelse i afstemningen.  

Landsbyråd er derefter gået i dialog med FORS om at indpasse aktiviteter, som efterspørges lokalt. Det 

drejer det sig om: 

 Træningsredskaber til udendørs fitness  

 Grusbane til BMX/fjernstyrede biler 

 Overdækket madpakkehus (etableres af Landsbyrådet med støtte fra Roskilde Kommune 

 En bålplads (midler søges pt.). 

Minsandten om ikke FORS tilbød at etablere både fitness-redskaber og en grusbane. Det hele vil blive 

placeret i et parklignende område, hvor FORS vil etablere stier og så og plante hjemmehørende urter, 

buske og træer – med respekt for udsynet til den nærliggende dobbelte jættestue. Stor tak for det. 

Landsbyrådet vil organisere et løbende opsyn, så der bliver samlet skrald og holdt øje med vandalisme og 

slid. Tingene bliver opført i gode robuste materialer, men selvfølgelig vil der hen ad vejen opstå behov for 

genanskaffelser, hvor vi så må gå fondsvejen. 

Roskilde Kommune har lovet at stå for en årlig slåning og evt. rydning af træer. 

Planerne for parken har fået en flot dækning i Dagbladet her i februar. Med det skitserede indhold er det 

vores forventning, at vi får skabt en park som alle aldersgrupper i nærområdet vil kunne have glæde af, og 
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som vil kunne danne ramme om nye fællesskaber. Landsbyrådet vil sørge for et løbende tilsyn med 

området. Vi forventer i skrivende stund at parken vil blive gjort færdig i marts-maj, hvorefter hegnet om 

området vil blive fjernet. Vi ser frem til en storslået indvielse i maj-juni. Der skulle være plads til at alle kan 

være med. Måske kan det samtidig blive en fest for genåbningen? 

SkaterPark på vej 
Corona og omlægning på FGU-området har desværre forsinket tilblivelsen af SkaterParken, men nu skulle den 
være god nok. Anført af en aktiv tømrerlærling med et nystartet firma, går en flok frivillige i gang med at bygge 
ramperne i meget nær fremtid, så anlægget forhåbentligt kan indvies inden sommerferien.  
Tovholder: Irene Vinther-Larsen 
 

Repair Café Ågerup  

 

Repair Caféen blev indviet mandag den 31. august, hvor der var øl og vand til de fremmødte, og Hans Brüsch 
fortalte om baggrunden for initiativet. De første opgaver strakte sig vidt fra en gammel kaffekværn til en 
højtryksrenser, og i løbet af efteråret kom der gradvist flere opgaver såsom røremaskine, fiskehjul, radio, 
vandrestave og et stereoanlæg.  

Formålet med en Repair Café er at mindske de store mængder af brugte og defekte ting der smides ud. 

Caféen ligger i kælderen under biblioteket og er åben den sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 18. 
Konceptet er "hjælp til selvhjælp": Mød op i caféen og få hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere til selv at 
reparere det medbragte. Initiativet fik en fin omtale i Roskilde Avis i efteråret.  

Caféen har nu opbygget en gruppe på fem frivillige ”fiksere”, der står parat med gode råd.  

Tovholder: Hans Brüsch. 
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Erhvervsnetværket 4000nord har ligget i Coronadvale 
Takket være støtte fra Kommunens Erhvervsudvalg og fra Landdistriktspuljen har vi holdt en række 

workshops siden starten i 2018 og etableret et netværk som pt. rummer 210 interesserede 

erhvervsdrivende ikke kun i vores eget område, men også i Herringløse, Hvedstrup og Gundsømagle.  

Oprindeligt skulle projektet slutte 30.6.2019, men vi har fået lov at overføre de resterende midler fra 

Roskilde Kommune (14.237) til udgangen af 2021, så vi ser frem til nogle spændende workshops og 

foredrag, når vi igen må mødes 25 eller flere. Ideer til arrangementer modtages med tak. 

Tovholdere: Rikke Hansen, Jens Larsen og Kim Andersen 

Arbejde for flere cykelstier  

Gundsølille-Østrup  
Etape 1 fra Gundsølille til Kirkerupvej kommer i 2021-2022. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2021og 4 mio. kr. i 

2022 til etablering af dobbeltrettet cykelsti. Forventningen er, at projekteringen af stien igangsættes i 2021 

og anlæg af stien sker tidligst i 2022. Det er endnu uklart, om man for 5,5 mio. kr. kan anlægge stien ml. 

Gundsølille og Kirkerupvej fuldt ud.  

Landsbyrådet vil indkalde lodsejere til et møde, hvor der vil blive drøftet de ”vanskelige steder” på 

strækningen. 

Der er desværre ikke pt. nogen konkrete planer om fortsættelse af cykelstien til Østrup. Landsbyrådet vil 

presse på med dette projekt da det i helhed vil give mening. 

Flere cykelstier 
Derudover prioriterer vi cykelsti på følgende strækninger: 

- -Gundsølille – Tågerup 

- -Store Valby til Gundsølille og Store Valby til Ågerup 

- -Ågerup til Trekroner ad Slæggerupvej. 

Forhindre ligeudkørsel i St. Valby 
Forvaltningen overvejer tiltag for at forhindre cyklister i at køre ligeud når de kommer på cykelstien fra 

Roskilde til St. Valby, incl. henvisningsskilt til at køre via Søager til Gundsølille 

Tovholder: Rikke Hansen 

Aktiviteter 
Aktivitetsgruppen har fastholdt sine fire meget aktive medlemmer, men de vil dog gerne være endnu flere til at 
planlægge og gennemføre de mange ting gruppen har ønsker om.  
 
Afholdte aktiviteter 

 Affaldsindsamling  - hver for sig – med rekordtilslutning. 50 deltagere. Bagefter var der smagning på 
ramsløg fra Landsbyrådets fine nye pavillon. Vi gentager affaldsindsamlingen 18. april i år 

 Aftentur til i Salvadparken i oktober med 29 unge og gamle deltagere. Bålmad, hygge og skattejagt 
(sammen med kirkens Etnisk Forum og Vores Natur).  
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 Krible-Krable dag ved Kildemosesøen (i samarbejde med Lindebjergskolen). Afviklet i 2020 uden 
guidning, hvilket gav meget lav tilslutning. Afholdt maj 2021 med guide og 25 børn og voksne. 

 Guidet fugletur langs Kildemoseåen 10. juni. Vi nød fuglenes sang, det gode selskab og en mūslibar 

 Leg og natur, Salvadparken 14. juni. Sammen med kirkens Etnisk Forum. I det dejlige vejr fiskede vi efter 
smådyr, så på planter, bagte snobrød mv. og hyggede os. 

 Landbyrådet bakkede op om årets alternative sportsfest ved at passe posten ved Kildemosesøen, hvor vi 

samtidig benyttede lejligheden til at opfordre alle til at melde sig ind i Landsbyrådet. Det samme gjorde 

vi på sportspladsen i Ågerup. Langs ruterne havde vi placeret skilte med hele 27 gode grunde til at blive 

medlem 
 Guidet tur i Kildemosesporet. Omkring 20 tobenede og en enkelt firbenet deltager på dagens guidede 

tur i Kildemosesporet. Vi så en flot rød glente blive moppet af to krager og hørte om hvordan fortidens 
tre km tykke gletchere har skubbet rundt med jorden for at skabe vores landskab 

 Tur til Toftegården. Vi var 23 børn og voksne, der nød dyrene søndag den 20. september.  

 Guidet fugletur ved Gundsømagle Sø i samarbejde med Fugleværnsfonden. 23 deltagere 

 Højtlæsning for børn på biblioteket. Vi nåede en blok á 4 oplæsninger før Coronaen, og 2 á 4 
oplæsninger i blokke i efteråret. Vi sørgede for oplæsere, biblioteket for kiks og saftevand 

 Populære foredrag fra Aarhus Universitet – i samarbejde med GSGIF. Stor tak til idrætsforeningen for 
dette initiativ. De første foredrag blev afviklet i november-december med flot tilslutning. I skrivende 
stund afventer vi, at det igen bliver muligt at mødes. 

 Opstilling og tænding af juletræ på Butikstorvet. I år desværre uden arrangement, men børnene fra 
Troldehøj kom tilfældigvis forbi og dansede og sang rundt om træet. 

 Vandretur til Bolund - sammen med kirkens Etnisk Forum. Turen samlede 19 deltagere i februars 
bidende kulde fordelt i grupper på max. 5 deltagere, som fik en skriftlig guide til fugle og legender. 

 

 

Aflyste aktiviteter 
Nogen aktiviteter blev opgivet allerede på forhånd, andre havde vi nået at annoncere. Blandt de aflyste 
aktiviteter kan nævnes Sankt Hans fest sammen med spejderne, tur til Hvedshøj, fællesspisning sammen med 
etnisk forum og som sagt tænding af juletræet.  
 
Vores Natur 

Vi har fået tilskud på 22.800 fra projektet ”Vores Natur”, som er et samarbejde mellem Friluftsrådet, 15. juni 

Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Nordeafonden. Støtten er gået til at indkøbe en solid bærbar pavillon, en 

informationstavle til at fortælle om ramsløg ved Sognegården og til materialer og mad og drikke til relevante 

arrangementer. ”Vores Natur” meddelt at programmet er forlænget til udgangen af august 2021, så vi også i år 

får mulighed for at købe lidt ekstra til relevante arrangementer. Der er ca. 1.700 kr. tilbage. 
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Kommende aktiviteter 

Tur til Hvedshøj 5. juni, Sankt Hans 23. juni, Vild-med-vilje august, Salvadparken august/september. 

Vi har aftalt med GSFIF at vi fremover deltager i den fælles julefest i Gundsølillehallen.  

Derudover vil vi fortsat deltage i sommerfesten og holde guidede ture i Gammel Ågerup, en vinterudflugt til 

Bolund, fællesspisning og tænding af juletræ som tilbagevendende arrangementer.  

Præstegårdshaverne 
Der er blevet sat mere skik på haverne, som ligger langs østsiden af boldbanerne i Ågerup. I foråret fik 

havedyrkerne god hjælp til at få harvet og fræset jorden. Der blev sået en blanding af blomsterplanter på 

de arealer, som ligger udyrkede hen. Så skal de bare slås med le en enkelt gang årligt. Undervejs har vi 

måttet udskifte et par redskaber. I oktober var der fælles havedag, hvor der blev luget tidsler og udvekslet 

tips om dyrkning og brug af grøntsager i køkkenet. Kirken stiller jorden til rådighed og har doneret frø til 

blomsterområdet samt til værdigt trængende. 

Fra 2021-sæsonen er der kommet væsentligt flere havedyrkere, så der nu kun er få pladser tilbage. 

Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190 

Gå eller cykle en tur 
Naturen er åben 24/7, uanset Corona. Vi har samlet en række ture og oplevelser i lokalområdet på aaol.dk/ture. 
Her finder du oplevelser i naturen og steder med kulturhistorisk værdi. Siderne udbygges løbende - mangler du 
noget så giv os et praj. 
Senest har vi tilføjet forslag til en lokal cykelrute. Mest med henblik på turister, som ikke kender området. Men 
selvfølgelig også for lokale. Aktuelt arbejder vi på at få skiltet ruten. Finansieret af en bevilling fra Friluftsrådet. 
Tovholder: Susanne Møller 
 

E-sport og drama for unge (+11 år)  
Hver anden fredag stiller frivillige fra kirken og Landsbyrådet normalt i Præste- og Sognegården, hvor unge 
mødes under uformelle rammer og har nogle hyggelige timer sammen i trygge rammer. Også denne aktivitet har 
måttet holde pause pga. Coronaen, men vi nåede at holde åbent i maj og juni med få deltagere. Vi forventer at 
starte op igen, når det er muligt for børn fra 10 år og opefter. 
Tovholder: Irene Vinther-Larsen og Jan Danielsen 
 

Årsmøde ”Veje og Grønne Områder” i Roskilde Kommune 
Landsbyrådet var igen i 2020 kaldt til ”årsmøde” med Veje og Grønne Områder. Blandt de punkter vi havde sat 
på dagsordenen var: 
 

- Cykelstier (jf. ovenfor) 
- Farlige situationer ved chikaner 
- Parkering ift. cykelbaner  
- Hastighedsnedsættelse 
- Sikkerhed for bløde trafikanter 
- Manglende belægning og vejtræer 
- Busstop ved Bakkeengen 

https://www.aaol.dk/ture
https://www.aaol.dk/cykelrute
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Pga. Coronaen blev mødet udsat fra april til oktober. Kommunens medarbejdere var generelt positive over for 
vores forslag, men tilbageholdende i forhold til cykelsti og hastighedsbegrænsninger, som de dog kigger på i 
2021. Politiets holdning spiller en stor rolle for skiltning og hastighedsbegrænsninger, men måske der er en 
opblødning på vej fra regeringens side til kommunerne, om i højere grad selv at bestemme i stedet for.  

I april 2021 lovede forvaltningen at: 

- Gøre en indsats for de vilde blomster på steder, hvor grøftekanten ikke belastes af gødning fra marken. 
Landsbyrådet har peget på den sydlige rabat langs idrætspladsen i Gundsølille og begge sider af St. 
Valbyvej langs Østrupgårds marker hvor der er levende hegn 

- Måle hastigheden på Åbakken 
- Gå videre med at etablere 2 minus 1 vej på St. valbyvej mellem St. Valby og Gundsølille for at få 

hastigheden ned på 60 
- Vejbump på Kirkerupvej i Gundsølille ER allerede på plads 
- etablere chikaner på Gundsølillevej (Ågerup) i 2021 
- Man MÅ IKKE parkere i ”cykelbanerne” langs Gundsølillevej. Det vil blive markeret med cykelsymboler 
- Muligvis kommer der også symboler på Ågerupvej, hvor reglerne dog er anderledes, men man ikke må 

parkere på spærreflader og op til chikaner 
- Afstanden mellem bommene ml. Højgårdsvej og Ågeruphøj vil blive øget (hvad med de andre steder vi 

har bomme?) 

Tovholder: Rikke Hansen 

Og så har vi også 
- bakket op op forældrenes ønske om at få flere børnehavepladser i Ågerup 
- protesteret mod en 42 meter høj mobilsender mellem Gundsølille og Kirkerup 
- passet bytteskab, hundeskov og frøbibliotek 
- fortsat bestræbelserne for at få renset Kildemosesøen 
- fortsat annoncering i Kvartalsnyt 
- fortsat med at bidrage til indhold og uddeling af Fællesbladet. Fra medio 2019 skete uddelingen i 

samarbejde med Kvartalsnyt, så vi kun skulle bidrage til uddelingen af hvert andet nummer, og fra 
starten af 2021 er de to blade fusioneret. Det gør uddelingen nemmere. 

- fortsat med månedligt at udsende mails til medlemmerne om arrangementer – ind mellem vores 
fyldigere nyhedsbreve.  

- deltaget i GundsøSyd netværkets møder 
- forsat møderækken med GSGIF, Gundsølillehallen og kirken om at styrke samarbejdet. Aktuelt har det 

ført til en fusion mellem Kvartalsnyt og Fællesbladet 
- brugt Coronapausen til en besigtigelsestur, som gik fra Præstegårdshaverne til Kildemoseparken. 


