
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

 CL 15. marts 2022 

 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 14. marts kl. 19.30-21.30 hos Jens, Østermarken 11 
 
Fremmødte: Rikke Hansen, Irene Vinther-Larsen, Jens Pedersen, Klaus Bruno Larsen, Sadar 
Abbas, Charlotte Løwert 
Sygemelding: Anita Stark 
 
Referat 
 

1. Valg af ordstyrer: Rikke Hansen 

 

2. Valg af referent: Charlotte Løwert 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendtes. 

 

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

 

 Lyset på Å’et som ikke virker er der ikke sket noget videre med, brugsen/Fakta vil gerne 

være med til at betale, idrætsforeningen ønsker ikke at være med.  

 Årshjulet ligger på Jens bord og afventer.  

 Integration afventer vi med til Anita er klar.  

 Repair cafe har fået midler.  

 Bænke i St. Valby se under eventuelt.  

 Oplæg om medlemsfordele afventer.  

 Udsættelse for stier og cykelruter er bevilget.  

 Indlæg om kildemoseparken til fællesblandet er sendt og er i trykken, kan disse også 

komme på hjemmesiden? (RIKKE). 

 Regnskab for lukning af 4000nord skal sendes til kommunen (KLAUS+Jens) 

 

5. Skal Landsbyrådet formelt gå ind i Etnisk Forum. Irene:  

Ja det vil Irene gerne, da hun arbejder på at integrere nydanskere på vejene af landsbyrådet. Vi 

tager på ture, laver Sankthansbål m.m. Derfor hører det sammen med landsbyrådet, i 

samarbejde med kirken mener Irene. Dette forventes gentaget med eventuelle ukrainske 

flygtninge som måtte komme nu. I etnisk forum er Anita Stark, Jan Danielsen, Kristian (præst), 

Irene Vinther-Larsen og nydanskere. Der er enighed fra bestyrelsen om at landbyrådet formelt 

går ind i Etnisk Forum. Tjek om dette er på hjemmesiden eller opret indlæg omkring dette 

(RIKKE). 

 

6. Forslag om åbent bestyrelsesmøde om politisk uafhængighed 21.6 (hængeparti fra 

generalforsamling 2021). Jens + Irene: 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


Det er en bunden opgave fra sidste generalforsamling. Vi har dog ikke fået det gjort. Der skal 

lige tænkes lidt over et oplæg hertil. Besluttet. 

 

7. Skal vi skifte bank? Oplæg ved Klaus: 

For få dage siden var Danske Bank billigst. Men nu ser det ud til at være Arbejdernes 

Landsbank. De vil dog kun have os, hvis en fra bestyrelsen er kunde der allerede, hvilket Irene 

er. Lige nu har vi Spar Nord som er dyr i gebyr. Klaus og Irene undersøger hvad de kan få af 

tilbud med kvartalsgebyr og opstartsgebyr hos Arbejdernes Landsbank. Dette besluttes på 

næste bestyrelsesmøde.  

 

8. Kildemoseparken. Brugeraftale og indvielse (nye udspil fra FORS afventes): 

Der er ikke kommet noget fra FORS på trods af, at Jens har rykket dem, så vi afventer og Jens 

sender det rundt når han hører noget.  

 

9. Forberedelse af møde med Veje og Grønne Områder, 7. april 22. Bilag: Sidste års referat. 

Opsamling fra Rikke følger: 

Der er nogle punkter i bilaget som der skal følges op på. Info omkring cykelstien er blevet delt i 

2 tråde på facebook. Input fra facebook er forslag om:  

 Cykelsti mellem gundsølille og tågerup (høj priotering) 

 Cykelsti fra Herringløse til østrup. (kanten af vores område) 

 Cykelsti fra Hvedstup til Sengeløse (udenfor vores område, men måske vi kan 

samarbejde med landsbyråd i sengeløse en gang) 

 Cykelsti fra Herringløse til Roskilde. (kanten af vores område) 

 Cykelsti fra Ågerup til Trekroner via slæggerupvej (høj priotering) 

 Ønske om grussti fra bakkeengen til åbakken, CHARLOTTE fremsætter forslaget til 

Bestyrelsen for Tofteengens Grundejerforeningen.  

 Spejl på St. Valbyvej ved Koldekildevej. Den tager vi med på mødet 

 Fartsænkning på Store Valbyvej mellem Store Valby og Gundsølille. Der vil muligvis 

blive lavet 2-1 vej. Dette tages også med på mødet med veje om grønne områder. 

 Flere kantpæle med reflekser ønskes på Store Valbyvej. (RIKKE) spørg på FB hvor på 

vejen mere præcist dette ønskes. 

 Chikaner på Åbakken fra Ågerupvænge til Elverhøj Børnehaven. Denne kommer også 

med på mødet.  

 Der ønskes mere legeplads til store børn. Her kan henvises til klubben, skolen og 

kildemoseparken.  

 

10. Forberedelse af generalforsamling 26.4 

 

Regnskabet er godkendt af revisorerne.  

Dagsorden og skriftlig beretning blev godkendt.  

For flere år siden var der problemer med at regnskabet ikke var tilgængeligt. Dette er ikke et 

problem længere.  

Vi har ingen dato for indvielse af kildemoseparken.  

Vi har ca. 225 medlemmer.  



Charlotte snakket om at trække sig fra bestyrelsen pga. tidsmangel, men bestyrelsen får hende 

overtalt til at blive. Så Charlotte genopstiller og Rikke ligeså. Hans vil gerne genopstille som 

suppleant. Hanne vil gerne genopstille som revisor, men Ole ønsker at trække sig. Jacob vil 

gerne genopstille som suppleant. Irene prøver at skaffe en ny revisor (Per Lassen). Hun hører 

også om Birthe Nielsen vil være suppleant. Vi har en ledig bestyrelsesplads, måske Serdar 

Abbas ønsker at opstille?  

Irene og Rikke vil gerne bidrage til mundtlig beretning på generalforsamlingen. Vi har tidligere 

haft indlæg fra udefrakommende, i år kommer Jonas Paludan fra klima og miljø med et 10-15 

minutters indlæg, f.eks. omkring solceller, skovrejsning m.m. 

Udkast til budget godkendt. Kontingentet bibeholdes på sit nuværende niveau.  

Jens har forslag til dirigent. Han spørger om Anita vil være referent.  

Irene omdeler nyhedsbrev.  

Jens har bestilt sognegården. Irene tjekker op på øl og vand. Generalforsamlingen starter kl. 

19.00. Bestyrelsen mødes 18.30 for at stille borde op 

 

11. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

Ingen kommentarer 

 

b. Trafikudvalg. Rikke 

Rikke har snakket med ALLE lodsejere og fået alle kritiske lodsejere over på positiv 

siden, så de er med på projektet omkring cykelstien mellem Gundsølille og Østrup. Der 

er blevet afholdt to møder omkring de svære sving og folk har været meget positive og 

fundet løsninger på det meste. Stengæret ved Østrupgård er fredet. Der er et område 

som fugleværnsfonden ejer som der lige skal følges op på, som muligvis fredet. Den 

24/3 bliver der holdt lodsejermøde og Morten fra veje og grønne områder, samt 

Christina som er projektleder for anlægsafdelingen deltager.  

 

c. Aktivitetsudvalg. Irene 

Allerede afholdt aktiviteter 

Bolundstur 10.2: Ca. 12 deltagere fik frisk luft, boller og kakao, 

Stjernetur 12.2: 17 deltagere fik en spændende aften. 

Arkæologiforedrag 8.3. 50 deltagere hørte om hvad arkæologerne har fundet i vores 

lokalområde 

 

Kommende aktiviteter 

Affaldsindsamling bliver den 3. april, vi håber på 40-50 fremmødte 

Aktivitetsudvalget går efter ca. en aktivitet om måneden.  

 

d. Kildemoseparkudvalg. Jens, Irene og Rikke 

Der er blevet bygget en hel del dernede. Madpakkehuset er godt på vej op, fugletårnet 

er sat op. Det lugter forsat fra udluftningerne. Vi forventer at det nye børnehus 

kommer til at bruge området meget. Susanne Møller holder styr på at pengene fra 

friluftrådet bliver brugt. 

 

12. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status. Bilag  



a. 4000Nord. Der udestår en afregning med kommunen 

På 10.600 kr som skal føres tilbage. (KLAUS) sender regnskab til Jens 

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG).  

26.700 tilbage endnu. Som blandt andet skal bruges på timeløn til Harmodi og mad. 

Harmodis kapgeringssav gik i stykker og en ny kan købes for ca. 4000 kr. Men kan 

muligvis repareres for 200 kr. med en ny drivrem. 

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

Det rykker sig ikke før efter madpakkehuset. Vi har fået udsættelse til december. 

d. Bevilling til Repair Café 

De har fået pengene. Hans laver sit eget regnskab. Det er en forening i foreningen. 

Pengene er gået til værktøj men reparationer går ellers i 0, da folk selv skal komme 

med reservedele.  

e. Egne midler 

Der er 61.720 kr i kassen og mangler ca. 10.000 kr. kontingent-indbetalinger 

f. Medlemstal (fornyelse af kontingent) 

110 kr/medlem. Ca 225 medlemmer.  

 

 Evt., herunder næste møde  

 

o Næste møde holdes 09. maj. Hvem vil være vært? Klaus er vært 

o Revisor Hanne anbefaler at vi bør lave en ”inventarliste” så at vi ved hvad landsbyrådet 

ejer. F.eks. ting i skabene på biblioteket, samt haveredskaber. 

o Irene: Der er kommet ny formand i seniorklubben. Der kommer en padelbane (”tennis”) 

oppe ved skole. Der kommer en overdækket og en ikke overdækket bane. 

o Per Lassen vil gerne lave fællesbladet for os sammen med Gitte.  

o Irene og Jens har snakket omkring bænke til Kildemoseparken og penge til E-sport (nye 

computer). Jens har snakket med brugsforeningen. Der kan allerede nu søges mindre 

beløb. Irene har også søgt tipsforeningen. Mht. bænke er der nogle andre i FGU/base4000’s 

gamle bygninger. Nu hedder det ”job og afklaring”. De vil gerne lave nogle bænke til os, 

men vi skal købe træet og fragte det derhen. Irene snakker lige med Harmodi om hvilket 

træ det skal være og finder en pris, så vi kan søge midler i Brugsforeningen.  

o Landsbyrådet er blevet opfordret til toiletforhold i kildemoseparken. Men der henviser vi til 

Kirken, Biblioteket, Fakta, Pizzeria eller den nye Café. Vi synes ikke der skal laves toiletter i 

kildemoseparken.  

o Irene har en skraldespand til Kildemoseparken med låg 

o Foreslå spejderne at bygge fuglekasser til kildemoseparken (landsbyrådet vil gerne 

sponsorere træet dertil) f.eks. stærekasser. 

 

 


