
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

 AS 9. december 2021 

 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 1. december kl. 19.00-21.00 hos Klaus, Krogager 20 
Tilstede Klaus, Irene, Dorthe og Anita  
Jens og Rikke er syge 
 
Forslag til dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer Dorthe 

2. Valg af referent Anita  

3. Dagsorden godkendt punkt 7 flyttes så det bliver sidste punkt 

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

Vi skal tage hensyn til at vi gerne vil skille drift og udvikling fra hinanden i vores brainstorm.  

Lyset i Å’et virker stadig ikke. Der skal søges om midler hvis det koster mere end 1000kr at 

reparere, og reparationen udskydes til foråret. 

Successlide om integrationsindsats er klar til hjemmesiden 

Forsikringsoplysninger står nu på hjemmesiden 

Tag fremover fokus på drift og udvikling med i hver eneste opfølgning på seneste opfølgning   

Vi skal huske at sætte politisk uafhængighed på vores åbne bestyrelsesmøde d. 21.6. 

 

5. Mødeplan for 1. halvår 2022. Bilag 

Lørdag d.15.1. Bestyrelsesmøde kl. 10 inkl. gåtur og julefrokost hos Dorthe. Dorthe koordinerer 

retter og køber drikkevarer og brød der betales af foreningen. Jens og Irene er turledere 

Onsdag d.16.3 Forberedelse af generalforsamling 

Onsdag d.27.4. Generalforsamling 

Onsdag d. 11.5. Konstituering 

Tirsdag d.21.6 Deltagelse i sommerfest og nyhedsbrev på dagsordenen 

 

 

  

https://www.aaol.dk/bestyrelse


6. Årshjul for aktiviteter. Bilag 

Faste årlige arrangementer med forbehold for ændringer 

 
December lillejuleaften - anderledes jul arrangeres af etnisk forum skal skrives med 

 

Løbende arrangementer 

E-game i samarbejde med kirken 

Repaircafé I samarbejde med repairorganisationen 

Præstegårdshaverne 

Er der flere? 

 

 

Der bør skabes mere klarhed over hvilke grupper, vi har tilknyttet foreningen og det bør 

ændres løbende på hjemmesiden. Til hver aktivitet bør den hovedansvarlige stå på, men ikke 

alle de medvirkende. Dorthe og Irene står for det. 
Ved hvert arrangement skal der stå et navn på en ansvarlig for eventet. 
 

 

7. Kommende indsatsområder. Brainstorm og prioritering. Se bilag udsendt til mødet 5. oktober 

Udsættes til januarmødet. Det er så eneste punkt på dagsordenen til det møde. 

 

8. Udkast til årets sidste nyhedsbrev (eftersendes) 

Lillejuleaftenarrangementet skal beskrives og datoen skal med. Kildemoseparken kan vente til 

næste nyhedsbrev 

9. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Vælgermøde 28. oktober 

Politikerne fik aftalt taletid og holdt stort set deres tid. Bagefter gruppesnakke 

med tovholder fra landsbyrådet. Landsbyrådet og vores ønsker er nu kendt af 

politikerne. Mere reklame for arrangementet, så flere forskellige typer vælgere 

kommer. Man kunne f.eks. tage et tema med noget på spil for at lokke folk til. 

ii. Kildemoseparken. Ansøgning om byggetilladelse indsendt. Dejligt 



iii. Landsbyrådsprisen 2021 Vi fik afslag til repaircafe og tema om klimarigtig 

opvarmning 

 

I forhold til repaircafeen så findes der en fond under lærerstandens 

brandforsikring (LB) der kan søges. Hans Brüsch ved at LB har penge til repair 

Cafe, og Hans vil søge - Der er behov for at formanden er i dialog med Hans 

om processen for at søge, og hvordan repaircafeen er under Landsbyrådets 

"hat". 
 

Møde om klimarigtig opvarmning af boliger - borgermøde med kommunens 

deltagelse. Gundsø og Herringløse landsbyråd involveres. Dorthe er gerne med 

til at arrangere det sammen med Jens 

 

iv. Ønske om bænk i St. Valby 

Irene spørger FGU de kan bygge sådan en bænk  

 

b. 4000nord. Rikke udsættes  

c. Trafikudvalg. Rikke udsættes  

d. Aktivitetsudvalg. Irene 

Udvalget vil gerne med til et bestyrelsesmøde.  D. 16.marts foreslås 

Serder vil gerne med til et bestyrelsesmøde. Vi forslår d.16.marts, så han kommer 

hurtigt i gang og ser et almindeligt møde 

Ansøgningen om 10.000 kr. til besøg i andelslandsbyen tror vi ikke vi får bevilliget. 

Irene ønsker at man får nogle medlemsfordele. Det skal til arrangementer være 

billigere for medlemmer. Det kunne være til cirkus Arli, vikingespil og lignende. 

Hvordan styres det, så vi har penge til det. Irene kommer med oplæg  

E-game starter d.7.januar 

Repaircafe virker godt efter det er flyttet til loftet på biblioteket 

Borgermødet i Lille Valby er udsat til foråret på grund af risiko for corona 

 

10. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. 4000Nord 10,599,31 overføres til 2022. 
 

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG).  

c. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet) 

De skal bruges inden d. 16.februar Susanne søger om udsættelse. Fremadrettet skal vi 

være opmærksomme på at medlemmer kan skrive ansøgninger, men det er kun 

formand og næstformand der skal være underskrivere 

 

d. Egne midler 

Der er pr 01.12.2021 57.903 kr.  

e. Status for medlemstal og fornyelse af kontingent 

Der er 230 medlemmer, det er en stigning på 2 medlemmer. Vi har et medlem ved 

navn Gerd, vi ikke kan finde data på. Han eftersøges via facebook og er d.9.12.2021 

fundet. Der er 6 der har betalt dobbelt, det tages som betaling for 2022 og 

medlemmerne for besked. 



Der er en forhandling i gang med banker i forhold til gebyrer. Der skal være 2 der har 

adgang, så man kan se, hvad der foregår. Hvilken bank vi vil vælge besluttes næste 

gang. Det skal foregå efter generalforsamlingen. 

11. Evt., herunder næste møde  

Næste møde og julefrokost holdes iht. mødeplan, jf. punkt 5. Hvem vil være vært? Det holdes 

hos Dorthe 
Dorthe koordinerer forkost menu 15.1, foreløbig er disse retter på menukortet: Anita  - ost, 

Dorthe - stegt sild i eddike og æggesalat, Irene - Leverpostej, Claus - mørbradbøf m/løg 
 

Venlig hilsen, Irene og Jens 


