
 

 

 

ld+jcp 5. september 2017 

Referat af åbent bestyrelsesmøde på Bytinget i Ågerup og Omegns Landsbyråd den 

15. juni 2017 

 

Deltagere: Bente, Claus, Henning, Irene, Jens, Steen og Linda 

5 gæster mødte op 

Afbud: Hans 

 

1. Velkommen 

Jens bød bestyrelse og gæster velkommen til Landsbyrådets første åbne møde 

 

2. Valg af dirigent 

Claus  

  

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

  

4. Opfølgning på seneste møde 

Jens fortalte at hvad der tidligere er aftalt, er effektueret. Bl.a. er hjemmesiden opdateret med diverse 

arbejdsgrupper og Steen har lavet sit statement med hvorfor han har meldt sig ind i ÅOL. 

Irene har søgt Dagbladets Fond om penge til bænke og borde og et shelter. 

Jens har sendt ansøgning vedr.  ”Klyngelandsby” afsted og lavet et indlæg til ”Fællesbladet”, der udkommer 

ultimo  juni.  

 

5. Mødeplan for efteråret 

Den udsendte mødeplan blev godkendt. 

 

 



 

6. Forslag om tværpolitisk vælgermøde som optakt til kommunalvalget 

Der var tilslutning til forslaget om et tværpolitisk vælgermøde. Der skal fastsættes en dato og sted, der bør 

ligge 3-4 uger før valget. Stig Hirsbak tilbød, at hallen kan benyttes uden beregning til dette. Jens aftaler tid 

og sted og sender invitation til alle partier og lister, som stiller op. 

  

7. Mulighed for at husstanden kan betale flere kontingenter 

Formandskabet har tidligere accepteret, at en husstand kan betale et (eller flere) ekstra kontingenter og så 

modtage nyhedsbrev på en eller flere ekstra mailadresser. Men man har stadig kun én stemme, jf. 

vedtægternes §3 stk. 4. Denne beslutning blev bekræftet af bestyrelsen  

Det blev besluttet at ”parkere” evt. yderligere tiltag på dette område indtil videre. Det vil kræve en 

vedtægtsændring, hvis ÅOL ønsker at kunne tilbyde flere medlemskaber til en husstand.  

 

8. Facebook-gruppe eller –side 

Der blev talt frem og tilbage om ÅOL skulle være en side, en gruppe, offentlig eller lukket 

Stig Hirsbak talte varmt for en åben gruppe således, at politikere også har mulighed for at blande sig i 

debatten. 

Linda fortalte at ÅOL’s Facebook-gruppe er en offentlig tilgængelig side for alle og, at det er muligt at 

debattere i gruppen under opslag. 

Linda fortalte om den nye Facebook-gruppe ”Alt om Ågerup", der er en offentlig gruppe hvor der er ”plads 

til alt, som har med Ågerup og omegn at gøre: begivenheder, debatter, efterlysninger, nyheder osv”.  

Stig Hirsbak foreslog, at man kunne få nogle studerende til at kortlægge diverse emner, fx hvordan man 

”fanger” den yngre generation via sociale medier. 

Det blev besluttet at fastholde ÅOL som en Facebook side. 

 

9. Kulturcenter uden mure  

Jens er inviteret til at sige noget til bibliotekets åbning af uderummet den 20. juni 2017 

Henning fortalte at præsten Kristian Gylling har givet udtryk for at han gerne vil gerne have et samarbejde 

med ÅOL om at lave et kulturcenter ved sognegården. 

Der var opbakning til Jens´ tanker om at vi skal ”bruge” de tilgængelige mødesteder der er - sognegården, 

biblioteket, hallen og skolen som et kulturcenter uden mure. 

 

10. Landsbyrådets deltagelse i sommerfesten 17-20. august 

Der er enighed om, at ÅOL deltager i sommerfesten. Vi håber at det giver kontakt til en masse borgere og 

nye medlemmer. 



 

Jens har talt med arrangørerne og der er mulighed for at ÅOL kan bruge en stand og hænge et banner op. 

Jens og Irene vil kontakte kommunen og høre om de vil sponsorere et såkaldt beachflag. 

ÅOL vil udlodde medlemskaber til bankospillet torsdag aften 

ÅOL vil gerne i dialog med de unge og andre nye medlemmer, deres ideér mv. Irene og Ulla forsøger at 

komme i dialog fredag aften. Endvidere blev det besluttet at booke et fælles bord til Landsbyrådet og de 

som ønsker at tale med os til festmiddagen lørdag aften.  

ÅOL vil være genkendelige ved sommerfesten i ens t-shirts. Jens vil tale med Lærke om pris på påføringsark 

der kan stryges på. Henning giver ok til at der bruges ca. 200 kr på dette. 

Hvem kan deltage? Bente, Jens, Irene og Steen kan deltage. Lars Jacobsen tilbød også at hjælpe. Henning 

melder tilbage om han kan. Jens koordinerer hvem der kommer hvornår. 

 

11. Status for ZebraBy-projekt 

Der blev meldt tilbage fra de forskellige arbejdsgrupper fra workshoppen. 

Fællesskaber  

Claus fortalte at der blev talt om: 

- fællesspisning. Stig Hirsbak fortalte om at der tidligere var fællesmad i hallen om mandagen til 45 

mennesker. Halinspektørerne ved mere om dette. 

- Kunstneren Poul Erik vil gerne lave Street Art med de unge 

- Et ønske om organiserede legedage – for at vi lære hinanden at kende 

- Den fælles køkkenhave ved Sognegården 

- Rep. Værksted, saftpresser, fælles ting… 

- Guidede gåture, cykelture evt. i strandparken eller motionspræget 

- børnehaverne ønsker overdækkede spisesteder når de er på tur i lokalområdet 

- fitness langs skolestien 

- Bridgeaften. Berndt Bladt tilføjede at han vil starte bridge-undervisning på biblioteket til efteråret. 

- At opslagstavlen er info sted, gennemgående kendetegn der viser vej fra evt. St. Valby til Ågerup 

- Evt bruge et af de lukkede vinduer i Fakta til en opslagstavle for at synliggøre lokalområdets 

aktiviteter 

Diverse aktiviteter, kor, læse, it-udvikling oma. 

Grønne områder 

Jens fortalte om de vendte emner: 

- Borde og bænke.  Jens indkalder via Facebook ønsker til hvor de skal stå – gerne i ”omegnen” af 

Ågerup. 

- Hundelufte området – afventer landzonetilladelse. Halvdelen er finansieret. Der er masser af 

engagerede hundefolk. 

- Forskønnelse af torvet. Jens har taget kontakt til formanden for Gundsølille Brugsforening, Anders 

Andersen og Daniel som er bestyrer i Fakta. 

- Biologisk badesø … oprensning. Jens hører kommunen 



 

- Elektronisk kalender – foreninger i Ågerup og Omegn ønsker det. Jens tager kontakt til Kultunaut 

hvor alle kan slå op.  

Trafikgruppe  

Hans havde meldt afbud, men Jens fortalte at aktiviteterne kører som beskrevet i Pernille Fox’ opsamling. 

Bæredygtighed 

Susanne Møller fortalte om: 

-  mange entusiaster der talte om vindmølleenergi. 

- Der er allerede god gang i køkkenhaverne ved Sognegården. Der skal gerne være mere end 5 

familier der deltager. Frøene er sået. Børnehaverne er i gang. Men det er et omfattende og 

krævende arbejde midt i en vækstsæson. Tillige er jorden stenhård og det er fysisk hårdt arbejde at 

grave i jorden. Umiddelbart lyder det til at kirken også vil stille jorden til rådighed til næste år. Der 

blev talt om ”Fra have til bord” og fællesspisning. 

- Genbrug – rep værksted, autoværksted, evt. Materielgården. 

Unge 

Irene talte om: 

- madintegration, madkultur og at lære hinanden at kende. 

- Unge værested  

- Oprettelse af ”Natteravne” således at forældrene har ansvaret for de unge og deres opførsel ved 

etablering af et ”Unge værested”. 

Lokal udvikling 

Henning fortalte,  

- at præsten mente Sognegården er oplagt samlingssted, som kan bruges mere. 

- Udendørs fitness  

- Holder til flag på lysmaster. 

Opsummering 

Jens var godt tilfreds med det store fremmøde i hallen den 24.5 til ZebraBy-projektet – det var en stor pose 

blandede bolsjer og mange ønsker der kom fra borgerne – med fællesnævneren = Fællesskab. 

 

12. Meddelelser  

Fibernet. Ågerup Jens vil kontakte YouSee for et møde angående bredbånd/fiber for en stor del af Ågerup 

Hans har startet et projekt for at søge tilskud via Energistyrelsen til dækning af yderområderne (Kirkerup, 

Tågerup, Gerdrup, Østrup og Østrup Holme). Der er mange ”røde” (dårlig dækning) i vores område, hvilket 

er problematisk for virksomhederne i området. 

Klyngelandsby. Jens fortalte, at der var søgt om midler til Klyngelandsby projektet. Der kom hurtigt afslag – 

men erhvervsudvalget i Roskilde kommune har alligevel valgt at støtte med 75.000 kr. til processen. Det 

nærmere indhold skal nu aftales mellem Landsbyrådet, kommunen og ErhvervsForum. 



 

Jens fortalte at Herringløse efterfølgende var kede af, at de ikke var med i ansøgningen. Parterne vil tage 

det op. 

Fællesbladet. Jens har skrevet tekst til bladet, der er i trykken og skal uddeles mandag. Bente, Lars, 

Susanne Møller, Claus, Irene og Stig Hirsbak deler ud i området når det er modtaget fra trykken. 

Irene vil invitere borgerne til et lokalt borgermøde for Store Valby. 

Økonomi. Henning oplyste ÅOLs saldo var 2177,58 kr. Der er lidt flere udgifter på vej, så ÅOL har ca 1200 kr 

tilbage som er disponible. Henning udtrykte ønske om at de bevilligede 75.000 kr til Klyngelandsby snart 

kunne komme ind på kontoen. 

Jens hører Pernille Fox om mulighed for at kommunen kan lægge ud til ZebraBy-projekterne eller måske 

udbetale et forskud.  

  

13. Evt., herunder næste møde  

Næste møde er onsdag den 6. september 2017 kl. 19 hos Steen, der bor Dyssevej 13. Forslag til indhold: 

- Udkast til næste nyhedsbrev 

- Stig Hirsbak vil gerne komme til næste bestyrelsesmøde og fortælle om hallens udbygningsplaner. 

- Søren Magnussen fra Roskilde kommune vil gerne komme og fortælle om fremtidens 

energiforsyning. 

Claus vil lave opslag vedr. den del af ”Hemmelig Film” på biblioteket hvor ÅOL afholder aftenforestillingen. 

 

14. Spørgetime, hvor deltagere uden for bestyrelsen kan stille spørgsmål og komme med ideer til 

arbejdet 

Gæsterne stillede spørgsmål og deltog i debatten gennem mødet, jf. ovenfor.  

Stig Hirsbak nævnte, at der er en proces i gang i forbindelse med brandtomten på St. Valbyvej 

Stig Hirsbak nævnte, at Johnny Magnussen havde talt med borgmesteren om udstykning af Ågerups 

sportsplads ”i bytte” for en kunststofbane. 

Gunnar Gissel bemærkede at man har prøvet at flytte sommerfesten til Gundsølille. Så kommer der kun en 

tredjedel. Flere tilsluttede sig, at det var en dårlig ide. Claus vil følge op på dette over for borgmesteren.  

Lars Jakobsen roste bestyrelsen for initiativet med det åbne møde. Det havde været rigtigt spændende at 

være med til. 

 

Referent Linda 


