
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AS 16. august 2022 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. august kl. 19.00-21.00 i hos Anita, Slæggerupvej 107 
Til stede: Jens, Irene, Hanne, Anita og Klaus (+ fra aktivitetsudvalget Hanne og Susanne) 
Afbud: Charlotte, Sardar og Rikke 
 
Forslag til dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer Jens 

2. Valg af referent Anita  

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af at vi under punkt 7e drøfter FORS’s 

ønske om at Landsbyrådet tager mere ansvar i Kildemoseparken 

4. Møde med aktivitetsudvalget. Se årshjul på https://www.aaol.dk/aarshjul  

Karen og Hanne melder begge at de gerne vil arbejde med det de kan og det er ganske meget. 

Hanne er f.eks. god til at søge midler via forskellige fonde. Aktiviteterne er spændende og 

aktivitetsudvalget er glade for dem alle. 

Man kan godt tage entre for arrangementer med betalt oplægsholder? 

Formanden roste udvalget for den store og mangfoldige indsats. 

5. Opfølgning på seneste møder, jf. https://www.aaol.dk/bestyrelse.  Se Bilag 

6. Oplæg om medlemsfordele v. Irene 

Ved betalte arrangementer kan man evt. give rabat til medlemmer med pengemangel? Det er 

blevet gjort til vikingespillene. En anden mulighed er at sælge fortæring og så give rabat til 

medlemmerne 

Vi tænker over, hvornår det kan lade sig gøre. 

 

7. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Sportsfest - vagtplanen er lagt og det bliver godt vejr, det meste af tiden 

b. Trafikudvalg. Rikke Springes over pga. afbud   

c. Aktivitetsudvalg. Irene 

- e-sport event fredag d. 16.9. Helene står for maden. Helene,Tom og Irene står for det  

- Salvadparktur tovholdere: Sardar, Tagrid, Jette, Anita, Irene, Nadine og Sama. Den 

første lørdag i efterårsferien.  

- Landsbyrådets fødselsdag vi sætter pavillonen op ved Å’et og har nogle til at stå for 

lege og andre til at sende dem hen til pavillonen. Der tegnes medlemskaber i den 

forbindelse. 

d. Etnisk Forum. Vi har forsøgt os med at spørge til ukrainere i området, men der er ikke 

nogen i Ågerup. Irene klør på og besøger øvrige etniske familier. Samværet er godt og 

givtigt med de fleste af familierne  

e. Kildemoseparkudvalget. Jens 

Indkøb af udstyr til cigaretskod, affald, og flasker og dåser til madpakkehuset 

Status for forhandlinger med FORS. Jens oplyste, at FORS er kørt fast, fordi deres 

https://www.aaol.dk/aarshjul
https://www.aaol.dk/bestyrelse


forsikringsselskab kræver 17.000 årligt for at dække deres ansvar. De havde derfor 

ønsket, at bestyrelsen overvejede om vi kunne tage mere ansvar. Der var enighed om, 

at vi ikke påtage os ansvar for mere.  

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

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

b. Egne midler 

c. Medlemstal (fornyelse af kontingent) 

d. 4000 Nord er afsluttet og de ubrugte midler betalt tilbage. 

e. Vi er i gang med at skifte bank. Bestyrelsesmedlemmerne skal levere 

billeddokumentation og sundhedskort. Jens samler det, når Irene leverer. 

Medlemmerne som har bestilt automatisk overførsel fra netbank skal lige serviceres, så 

de skifter betalingen (Klaus) 

9. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 4. oktober 

- Hvem vil være vært? Irene 

- Opkrævning af kontingent med Mobile Pay ved Charlotte 

- Karen oplyste at hegn mellem sportsbane og Ågerupvej er blevet taget væk, kommer det 

mon igen? Børn risikerer at løbe efter bolden ud på vejen. Grundejerforeningen Ågerup By 

undersøger sagen 

- Udsigtsplatform nær St. Valby? Jens tager kontakt til den berørte grundejerforening, inden 

vi går videre 

 

Venlig hilsen, Irene og Jens 


