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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd torsdag den 02. maj 2019 på Ågerup Bibliotek 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Rikke Hansen 

 Jens Larsen 

 Steen Broby 

  

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. AAOL’s engagement i sportsfesten behandles under punkt 05 

b. Dagsordenen godkendt 

 

04. Konstituering af bestyrelsen 

a. Kasserer: Claus 

b. Referent: Steen 

c. Kommunikation: Jens P. 

d. Trafik: Rikke, Hans, Nicolai, Anne Madsen 

e. Arrangementer & lokal udvikling: Irene, Susanne (flere søges) 

f. 4000nord: Steen, Rikke, Jens L., Jens P. 

 

05. Opfølgning på seneste møde 

a. Sct. Hansaften sammen med spejderne ved hytterne. Borgmesteren deltager. AAOL bidrager 

med markedsføring af arrangementet. 

b. Dekoration af transformatorskabe-skabe: JP er i kontakt med el-selskabet. (Efterfølgende har 

selskabet meddelt, at det ikke ønsker dekoration af sine skabe, men at det vil rense dem for 

graffiti). 

c. Claus og Jens L. havde bemærkninger til formuleringen af punkt 10 c i referatet fra seneste 

møde. Punktet blev herefter korrigeret. 

d. Jens P. har kontaktet festudvalget bag sportsfesten og tilbudt vores hjælp. Udvalget er ikkle 

vendt tilbage. 

e. Der blev rejst kritik af den praksis, at referater af bestyrelsens møder offentliggøres på AAOL’s 

hjemmeside. JP giver RH adgang til at måle trafikken på hjemmesiden via Google Analytic. Når 

vi har fået et billede af, i hvor stor udstrækning vores opslag åbnes/læses, tages emnet op igen. 

 

06. Opfølgning på generalforsamlingen 

a. Kun 16 stemmeberettigede deltog. 
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b. Kommende vedtægtsændring skal angive 5-7 medlemmer af bestyrelsen, og krav til 

suppleanter skal overvejes. Eventuel åbning for ”støttemedlemmer”. 

c. Punktet ”Vedtægtsændringer” sættes på dagsordenen på bestyrelsens møder frem til næste 

generalforsamling. 

d. Der skal følges op på Thomas Breddam’s bemærkninger om ældreboliger bag plejecentret. 

 

07. Skal vi melde os ind i Frivilligcenter Roskilde? 

a. Ja, foreløbigt for ét år. Pris 200 kr. 

 

08. Skal vi husstandsomdele næste nummer af nyhedsbrevet som indstik i Fællesbladet i lighed med 

sidste år (Pris 1.000 kr.)? 

a. Nej 

b. Næste nyhedsbrev udsendes af RH via MailChimp. 

 

09. Deltagelse i Sommerfesten. Same procedure as last year? Kunne vi arrangere en debat i teltet? 

a. Vi deltager som sidste år 

b. Emner efterlyses. Kunne Samkørsel i én eller anden form være et emne? 

 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. 4000nord 

Der indrykkes annoncer i Gundsømagle-nyt og Kvartalsnyt med henblik på at øge kendskabet til 

4000nord’s erhvervsdatabase. 

SB og RH udarbejder en plan for resten af året. Efterfølgende vil JP søge Landdistriktspuljen om 

udsættelse af afrapportering til ultimo december 2019. 

b. Trafik 

Krydset Kirkerupvej/St. Valbyvej er fortsat farligt. RH skriver til Morten Heegaard. 

c. Aktiviteter & Lokal Udvikling 

Nye tilbud fra Gitte biblioteket: Højtlæsning for voksne 

Cykelskole starter op 

Legepladsen ved Impulsen færdig, venter på dato for indvielse. Vil være åbent for alle uden for 

Impulsens åbningstider. Det er bl.a. torsdag og fredag aften samt på lørdag-søndage. 

Omdeling af Fælledbladet, AAOL hver 2. gang 

E-sportsdeltagerne har været i Næstved 

Skaterpark? Via penge til de unge?  

Omlægning af Zebraprojektet fra og med 2021, budget ca. 1,5 mill. Kr. inkl. aflønning af 

konsulent. Forslag indgår i kommunens budgetforhandlinger 2020 

 

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. Siden sidst er der brugt 4.848 kr. 

b. Det budgetterede medlemsantal er nu passeret 

c. Status, se vedhæftede 3 bilag 

 

12. Eventuelt 

a. Åbent bestyrelsesmøde mandag den 24. juni 2019 
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