
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AS/jcp 4. juli 2022 

 

Bestyrelsesmøde fredag den 1. juli kl. 17.00- ca. 20.00 hos irene 
Til stede: Jens, Irene, Sardar, Charlotte, Anita 
Afbud: Rikke, Klaus 
 
Referat 
 

1. Valg af ordstyrer 

Charlotte 

2. Valg af referent  

Anita  

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

4. Perspektiver for arbejdet i Landsbyrådet. Bilag 

a) Skal vi arbejde på en platform ved den ”nye” sø, så vi kan se udover søen også når tagrørene er 

høje? Jens har undersøgt, hvor højt man ville skulle op, for at kunne se ud over den nye sø, når 

tagrørene vokser op.  Man skal stå på en bænk i sommermånederne. Jens kan se fornuftigt fra 88 

cm højde, så hvis vi går op til den 1 meter, som man efter sigende kan lave uden at skulle tænke i 

faldunderlag (det skal lige bekræftes), så vil de fleste kunne se det meste af søen, det meste af året. 

Vores udmærkede Kalmarbrædder skal måske skæres lige, men så kan de danne en udmærket 

platform og trappetrin. Og også bruges til rækværk Tilbage er så at vi skal have nogle stolper. Og 

tilladelser. De inderste 2 meter langs stien er kommunal grund. Vi spørger de nærmeste 

grundejerforeninger. Man får ikke specielt meget indkig til de nærmeste huse, men de bør tages 

med på råd. Der skal være en trappe og så et par siddepladser i hver ende og rækværk. 

Jens arbejder på en tegning af platformen. 

Der skal en skraldespand til ved vejen. 

b) Irene foreslår et arrangement mere med spejderne udover Skt. Hans. Gerne et i efteråret - måske 

loppemarked? 

c) Skaterturnering? For at få de små i gang. Konkurrence på hvor flot de kører? Det samme med 

grusbanerne i Kildemoseparken. Fitnesstingene kan også bruges. Måske kunne skifte mellem 

Skateparken og Kildemoseparken hvert andet år. 

d) Kan vi invitere nogle andre til at deltage med gourmetstande ved et arrangement i 

Kildemoseparken sammen med spejderne evt. i september.  

e) Synlighed: Flere medlemmer og fastholde den mængde vi har. Charlotte nævner at vi ikke er 

synlige nok. Vi skal nok skrive i fællesbladet at vi er en paraplyforening, der dækker alle beboere i 

området. Events kan gøre os mere synlige. Sportsfesten der kan vi måske få flere flag eller mere. 

Ofte skal der et personligt møde med personer i området til før de bliver medlem. En bliv medlem 

plakat på biblioteket og ved Å’et. En flyer eller et meget synligt opslag om Landsbyrådet med i 

fællesbladet. Ved indvielsen af Kildemoseparken bør vi have en stand.  Kan vi have et A-skilt også. 

Annoncer på Facebook. Plakater for hvert arrangement i børnehaver og skoler mm.  



 

5. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 16. august 

- Hvem vil være vært? Anita Slæggerupvej 107, 4000 Roskilde 

- Medlemsfordele. Oplæg ved Irene 

- Aktivitetsgruppen 

Skraldespanden kan være svær at finde i Kildemoseparken, kan vi nudge lidt, så flere vil bruge den? 

Jens 

Et skilt ved Kildemoseparken kan være en god idé, så man ved man er velkommen til at bruge 

området og at der er BMX bane og madpakkehus. Jens 

Det er svært at komme videre med aftalen med FORS. Der mangler stadig et kulfilter i 

Kildemoseparken, det er muligvis i restordre. 

Vi bør tage vores pavillon med til skt. Hans med spejderne, så der kan komme lidt skygge og 

samtidig kan det ses at vi er med som arrangører. 

 

Efter mødet var der lækker sommerspisning, som Irene og Charlotte havde koordinereret 


