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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Bliv medlem, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: Formand@aaol.dk 

Generalforsamling 12. april kl. 19.00 
Sognegården, Ågerupvej 34 

Kære medlem 
Du inviteres hermed til Landsbyrådets generalforsamling 
med følgende program: 
19.00 Udviklingsschef Uffe Laursen og projektleder Me-

rete Gjelstrup, FORS, fortæller om baggrund og ar-
bejdet med at nedlægge Ågerup Rensningsanlæg. 

20.00  Generalforsamling med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Formandens beretning. Bilag på aaol.dk 
4. Regnskab for 2017. Bilag på aaol.dk 
5. Ændring af vedtægter. Bilag på aaol.dk 
6. Indkomne forslag  
7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
på 110 kroner pr. husstand årligt 

8. Valg af formand. På valg er: 
Jens Pedersen (modtager genvalg) 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år). På valg er: 
- Claus Bo Pedersen (modtager genvalg) 
- Steen Broby(modtager genvalg) 
- Palle K. Jensen (modtager ikke genvalg) 
Endvidere har Hans Brüsch valgt at trække sig, men 
vil gerne fortsætte som suppleant 

10. Valg af 2 suppleanter (1 år)  
Begge suppleanter er indtrådt i bestyrelsen, men 
Hans Brüsch vil gerne tilbage som suppleant 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)  
Lis Jørgensen og Ulla Knudsen. Suppleant: Hanne Yt-
ting. Alle tre modtager genvalg 

12. Eventuelt  

Skriftlig beretning, årsregnskab og forslag til vedtægts-

ændring kan ses på www.aaol.dk/generalforsamlinger 

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

må være formanden i hænde senest 7 dage før general-

forsamlingen.  

  Kontingent: 110 kr. pr. husstand. Du kan betale via 

www.aaol.dk/bliv-medlem, direkte til kassereren eller ved 

indgangen til generalforsamlingen. 

 Vi glæder os til at se dig i Sognegården. 

Venlig hilsen, bestyrelsen. 

Præstegårdshaverne - skal du være med i 2018? 
Sognegården 20. marts kl. 16  
 På mødet skal vi tale om hvordan 
det gik sidste år og sætte gang i 
2018-sæsonen, hvor du kan nå at 
være med.  Velkomne er skoler, 
børnehaver, klub og private. 
 I 2018 skulle vi gerne have bygget 
vores redskabsskur. Og så skal vi i 

gang med at dyrke jorden fra foråret. 
Kontakt: Susanne Møller, sm@s-moeller.dk 
 

Sådan bruger du sociale medier professionelt 
Sognegården 22. marts kl. 19-21.30 

 
Kom og hør Trine-Maria Kristensen, Roskildes lokale ek-
spert i sociale medier. Hun giver opskriften på, hvordan 
du kan bruge sociale medier professionelt til at styrke din 
virksomhed og dit brand. 
 Oplægget er en del af programmet for det 3. møde i 
Klyngelandsby-projektet. Her kan du også netværke, og 
der er champagne til bedste navneforslag. Projektet by-
der på lækre sandwich, øl, sodavand og kaffe. 
 Alle erhvervsdrivende er velkomne.  
Tilmelding: Steen Broby, broby@steenbroby.dk 
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Bestyrelse 
• Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
• Irene Vinther-Larsen, næstformand, Aktiviteter og lokal udvikling, Åbakkevænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
• Claus Bo Pedersen, kasserer, Aktiviteter og lokal udvikling, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, clausbop@gmail.com  
• Bente Elster Sørensen, Åbakkevænge 43, tlf. 2180 8019, leifhenning60@gmail.com 
• Steen Broby, Klyngelandsby, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
• Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
• Palle K. Jensen, Åbakken 117, tlf. 2010 1186, pallekrantzjensen@gmail.com 

 

Affaldsindsamling 22. april 

Kom og hjælp med at samle affald i Ågerup og omegn og 
slut af med en fælles frokost. Vi mødes kl. 10 på pladsen 
mellem Præstegården og Sognegården, og aftaler hvem 
der går hvor. Arrangementet er et led i den 
landsdækkende affaldsindsamling. Vi slutter med en 
fælles frokost. Pris for frokost: 50 kr for voksne, 25 for 
børn (2-12 år), familie max. 100 kr.  
Tilmelding: Irene Vinther-Larsen, næstformand 

Trafik på dagsordenen 
Landsbyrådet har holdt temamøde med lokale foreninger 
og institutioner om trafik. Her samlede vi ønsker til cykel-
stier, hastighedsdæmning og reparation af veje og fortove 
som optakt til at vi skulle mødes med kommunen. Deref-
ter mødtes vi med Veje og Grønne områder på Rådhuset.  
Mødet var konstruktivt, men vi fik ikke mange løfter, så 
fremtiden må vise, hvilke resultater vi opnår. Større for-
bedringer kommer som bekendt ikke fra dag-til-dag.   
Kontakt: Jens Pedersen, formand 

Fernisering af børnekunst 8. maj 
Den lokale kunstner Poul Erik Bermann har to børnehold, 
som laver kunst på Ågerup Bibliotek. Børnene har udviklet 
sig til små og store kunstnere. De vil nu gerne vise hvad 
de har lavet, så der er fernisering på Ågerup Bibliotek den 
8. maj kl. 17-17.30.  Biblioteket serverer en forfriskning. 
Kontakt: Poul Erik Bermann, peb@poulerikbermann.dk 

Mød bestyrelsen den 1. lørdag i hver måned 
Bestyrelsen vil gerne tættere på medlemmerne. Derfor vil 

du fremover kunne møde et par af os på pizzeriaet 

den 1. lørdag i hver måned kl. 12-14. Vi starter 

den 5. maj. Kom og få en snak over en kop kaffe.  

Succes med møde om ny varme 
Mere end 30 interesserede borgere var mødt frem på Lin-
debjergskolen. Der blev lyttet intenst og stillet spørgsmål 
til Søren Magnussen, Roskilde Kommune og Energistyrel-
sens konsulent Peter Hansen. De fortalte hvilke mulighe-
der vi har for at skifte til mere effektive energiformer, når 
det gamle fyr ikke kan mere. De anbefalede klart at få 
uafhængig rådgivning. Start fx på www.sparenergi.dk. Her 
kan du kan taste din adresse ind og få et bud på, hvad du 
kan spare, og hvor meget du skal investere. 
Kontakt: Jens Pedersen, formand 

Velbesøgt møde om Strandparken 

I februar holdt Landsbyrådet møde på biblioteket for at 

drøfte, hvad vil vi bruge Strandparken til. Der var stor 

enighed om at det skal være et naturområde, hvor børn 

og voksne kan nyde naturen, høre fuglesang, sidde ved 

strandkanten med et lille bål, nyde et glas og kigge på sol-

nedgangen. Det er muligt nu, men vi vil gerne med nogle 

få forbedringer gøre det mere attraktivt. Så hold øje med 

Landsbyrådets Facebookside og se når der sker noget. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand 

Kalender 
20. marts kl. 16 Fælleshaver 2018. Sognegården 
22. marts kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
22. marts kl. 19 Workshop for erhvervsdrivende,  

Klyngelandsby, Sognegården 
10. april kl. 17 Fernisering. Biblioteket 
12. april kl. 19 Generalforsamling, Sognegården 
19. april kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
22. april kl. 10 Affaldsindsamling 
5. maj kl. 12-14 Mød bestyrelsen. Pizzeriaet 
8. maj kl. 17 Fernisering, Kunst med børn (Zebrapro-

jekt), Biblioteket 
17. maj kl. 19 Hemmelig film 
29. maj kl. 19 Åbent bestyrelsesmøde, Biblioteket 

+ evt. ekstraordinær generalforsamling 
2. juni kl. 12-14 Mød bestyrelsen. Pizzeriaet 
10. juni kl. 11 Guidet tur, ristede pølser i anledning af 

”Sporenes Dag”. Kildemosesporet 
14. juni kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
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