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jcp 11. marts 2019 

Skriftlig beretning til generalforsamling 2019 

Fortsat stigende opbakning 
Bestyrelsen har fortsat bestræbelserne på at udvide medlemstallet, ikke mindst ved at deltage i den årlige 

sommerfest, hvor vi præsenterede ZebraBy-projekterne, talte om de aktuelle trusler mod Lindebjergskolen 

og arrangerede en uformel afstemning om prioritering af cykelstier. Vi har også fået eget femcifret 

MobilePay-nummer, 44623, så det er blevet nemmere at betale. Fra 2019 har vi fået lov at bruge GSGIF’s 

system til opkrævning af kontingent - tak for det.  I løbet af 2018 steg medlemstallet fra 170 til 210. 

Medlem nummer 200 fik en buket roser – vi ser frem til at give flere roser i fremtiden. 

På Facebook har vi rundet 500 følgere. 

ZebraBy-projektet nærmer sig sin afslutning 
Kommunen har afsat en pulje på 400.000 både i 2017 og 2018  til 
projektet. Nærved 20 projekter er realiseret. Projektleder Pernille Fox, 
Roskilde Kommune, har udarbejdet en oversigt med input fra 
Landsbyrådet. 
 

I 2018 er følgende projekter realiseret: 
Borde-bænkesæt. Landsbyrådet har indhentet ønsker til placering af 
10 bænke og bord-bænk-sæt rundt om i vores opland. Elever fra Base 
4000 har bygget sættene, som nu er sat op.   

 
Kildemosesøen. Vi har fået undersøgt slammet på bunden af søen, som er kraftigt belastning af 
gødningsstoffer. Desværre er det så langt fra rent nok til at kunne køres ud på landbrugsjord. Det er nemlig 
fyldt med olie og tungmetaller, formentlig fra vejvand. Og så er der rigtigt meget slam, så det vil blive dyrt 
(skønsmæssigt 1,5-2 millioner) at få renset op efter fortidens synder. Omvendt kan vi jo ikke være tjent 
med at have forureningen liggende, så Landsbyrådet vil nu tale med kommunen om mulighederne for at få 
renset søen. Vi presser på for at få et møde med de relevante parter i forvaltningen, i håb om at få renset 
søen.  
 
Vi har sammen med Lindebjergskolen fået udarbejdet en informationstavle ved søen, og vi stiler mod 
fremover at holde en årlig krible-krable tur, hvor vi låner udstyr fra skolen. Vi lægger ud den 12. maj i år. 
 
Frøbibliotek: Med inspiration fra Sverige har vi på Ågerup Bibliotek indrettet et frøbibliotek, hvor man kan 
donere sit overskud af frø og ”låne” frø, som man måtte mangle til sin have. Vi lavede også en lille video om 
det nye frøbibliotek. Brug det, hvis du har nogle gode frø du vil dele.  
 
Ågerup-Kirkerup Strandpark (Lille Valby Strandpark): Landsbyrådet holdt møde med naboer og 
interesserede i februar 2018 og en arbejdsgruppe gik videre med de ideer der vandt genklang omkring 
bordet. Siden er der etableret bedre toiletforhold, ophængt en gynge, udlagt træstammer til at lege på og 
etableret et område hvor de vilde planter ikke bliver slået. Tovholder: Irene Vinther-Larsen 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d00a5e_9a742621f03c4bfb8178607938095c2e.pdf
video
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Præstegårdshaverne er fælles køkkenhaver, som startede i 2017 på kirkens jord. Brugerne er danskere og 
nydanskere samt børneinstitutioner. I 2018 blev haverne flyttet og der blev tilført omsat kompost, som har 
gjort jorden frugtbar og givet en bedre struktur. I sommerens hede afholdt man et lille arrangement, hvor 
det nye redskabsskur blev indviet, der blev sat skilt op og udvekslet erfaringer om dyrkning i dette tørre år, 
hvor det er lykkedes at få dyrket nogle fine ting. Og nydanskerne fik lidt viden om nye kartofler og en 
smagsprøve på kartoffelsalat. Ved fællesspisningen i oktober leverede haverne græskar mv. I nærmeste 
fremtid vil der blive sat et hegn ud mod marken.  Der er stadig plads til enkelte nye brugere. Tovholder: 
Susanne Møller 
 
Bedre mødefaciliteter på Biblioteket. Vi har indkøbt en projekter samt nye borde og stole til lokalet på 1. 
sal, så det kan bruges til møder, filmvisning mv. 
 
Forskønnelse af Ågerup Butikstorv 

Ideen om at forskønne butikstorvet og få designet et lokalt vartegn, der samtidig kunne bruges som 

opslagstavle, kom frem på workshoppen i 2017 ved starten af ZebraBy-projektet. Roskilde Kommunes 

forvaltning har derfor foreslået en plan, som er blevet godkendt og finpudset af Landsbyrådet sammen med 

ejere og lejere af butikstorvet. Planen har disse elementer: 

1) Nyt grønt område med bænke foran bodega og pizzeria 

2) Åbning af adgang direkte fra fodgængerfeltet på Gundsølillevej 

3) Udsmykning af vestgavlen med en ca. otte meter lang vægfrise 

4) Nyt kunstværk/vartegn/opslagstavle - et kæmpe Å. Vartegnet er udformet på baggrund af en åben 

konkurrence udskrevet af Landsbyrådet sommeren 2018. Vinderprojektet blev afsløret ved sommerfest i 

Ågerup, lørdag den 18. august. 

5) Opsætning af fod og strømforsyning til et årligt juletræ, som Gundsølille Brugsforening har lovet at sørge 

for. 

Vægfrise og vartegn er designet af den lokale kunstner, Jonas Molbæk, som også selv har udført vægfrisen. 

Vartegnet er bygget af Hanus Jensen, som er lokal skibsbygger. 

Gundsølille Brugsforening (ejer af Butikscentret) og Gundsølille Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 

har støttet realiseringen af det nye vartegn. 
 
Vi fejrede den officielle afslutning på ZebraBy-projektet ved den velbesøgte indvielse af det nye 
butikstorv 19.1.2019, hvor borgmesteren kom og afslørede vores nye vartegn og opslagstavle. Indvielsen 
blev fejret med sang og musik, balloner og lidt godt til ganen fra Fakta, Pizzeria og Bodega. 
 
Som sagt løb ZebraBy-Projektet 2017-2018. Imidlertid udestod der en række opgaver ved indgangen til 
2019, både ved projektet på Butikstorvet og et par andre projekter. Det er aftalt med kommunen, at alle 
aftalte projekter færdiggøres for ZebraBy-midler. 
 
Her vil vi gerne fremhæve en opgradering af Impulsens legefaciliteter. Legepladsen vil fremover være åben 
for alle uden for Impulsens åbningstider. Vi havde ønsket os en ny legeplads til de store børn. I stedet for at 
begynde fra grunden, fx ved pladsen på Højgårdsvej, fik vi mulighed for at udbygge Impulsens legeområde 
og åbne det op for alle. Det fandt både bestyrelsen og Impulsens personale var en langt bedre løsning.   
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Erhvervsnetværket 4000nord: Projekt for udvikling af lokalt erhvervsliv 
Tanken om at søge støtte til et erhvervsnetværk udsprang også af Zebraby-projektet. Skulle vi ikke prøve at 

sætte gang i vores lokale erhvervsliv, nu hvor netværk og fritidsaktiviteter var blevet boostet gennem 

ZebraBy-projektet? Takket være støtte fra Kommunens Erhvervsudvalg og fra Landdistriktspuljen har vi 

holdt en række workshops og etableret et netværk som pt. rummer 210 interesserede erhvervsdrivende 

ikke kun i vores eget område, men også i Herringløse, Hvedstrup og Gundsømagle.  

Brug for en lokal håndværker eller virksomhed? Erhvervsnetværket har etableret en hjemmeside, og 

tilbyder alle lokale virksomheder optag på hjemmesiden, http://www.4000nord.dk/form/dblist.php. Der er 

stadig plads til flere. Derudover har en række netværksdeltagere efterlyst en opslagstavle, hvor de kan 

tilbyde deres ydelser. Det har de nu fået med det nye vartegn, Å’et. 

I regi af netværket har 5 deltagere været på kursus i EU’s persondataregler (GDPR). De har videreformidlet 

deres viden på et workshop her i marts 2019. 

Aktuelt har netværket også hyret en konsulent til at fortælle den gode historie om vores lokale 

fødevareproducenter til netværkets hjemmeside. Teksterne vil endvidere stå til rådighed, såfremt de lokale 

producenter skulle ønske at få en trykt folder.  

Da det har vist sig, at gå noget langsommere end oprindeligt antaget med at få konsolideret et bæredygtigt 

netværk, arbejder vi pt. på at forlænge projektet, så afslutningen rykkes fra 30.6 til 31.12.2019.  

Tovholder: Steen Broby 

Fibernet  
211 husstande i Kirkerup-Tågerup-Gerdrup-Østrup-Østrup Holme har fået fibernet i kraft af den millionstøtte 

deres fælles projekt har fået fra Energistyrelsen og Roskilde Kommune. Tovholder: Hans Brüsch 

I Ågerup lover YouSee til stadighed, at de godt 50 husstande der er med i det fælles projekt i regi af 
Grundejerforeningen Ågerup By  ”meget snart” vil få etableret fibernet. Tovholder: Jens Pedersen 
 

Nyt projekt: Tilskud til Natur & Kultur samt lokale turismeprojekter 
Vi har fået støtte til at skilte for lokale cykel- og gåruter, inkl. infotavler (125.000 fra Friluftsrådet) og etablering 
af en madpakkehytte (50.000 fra Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg). Der udestår derfor et betragteligt arbejde 
med at få realiseret de to projekter. Frivillige efterlyses.  
Som led i projektet har vi opbygget en guide til lokale attraktioner på www.aaol.dk/ture. 
Projekterne koordineres af Rikke Hansen og Susanne Møller.   

Fællestræf for kommunens landsbyer 
Vi har taget initiativ til at skabe et netværk af Roskilde Kommunens Landbyråd og –laug. Foreløbigt deltager 

13 landsbyråd og –laug i netværket. Det første fællestræf løber af stablen 28. marts på Ågerup Bibliotek.  

http://www.4000nord.dk/form/dblist.php
http://www.aaol.dk/ture
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Arbejde for flere cykelstier 
Ved sommerfesten 2018 havde Landsbyrådet arrangeret en uformel og vejledende afstemning om hvilken 

cykelsti vi skal prioriteret højest efter cykelstien fra Himmelev til Store Valby bliver etableret i 2019. Der var 

stor interesse for afstemningen og i løbet af sportsfesten blev der i alt afgivet hele 173 stemmer. På 

baggrund af afstemningen, valgte Landsbyrådet at prioritere de fire forslag således: 

1. Store Valbyvej fra Gundsøille til Østrup 

2. Gundsølillevej fra Gundsølille til Gerdrup 

3. Slæggerupvej fra Ågerup til Trekroner 

4. Sti fra Lille Valbyvej til Risø Huse. 

Landsbyrådets trafikgruppe har efterfølgende holdt møde, hvor de havde inviteret alle de lodsejere, der vil 

kunne blive berørt af førstnævnte cykelsti. Mødet var yderst positivt. Der arbejdes nu videre med to steder, 

hvor det er svært af placere en sti. Tovholder: Rikke Hansen 

Forsvar for Lindebjergskolen 
Da kommunens forvaltning i en ”analyse” lagde op til, at Lindebjergskolens overbygning kunne blive flyttet 

til Jyllinge, tog vi hurtigt kontakt til skolebestyrelsen og fik etableret et lokalt samarbejde for at bevare 

skolen. Forud for Byrådets behandling sendte vi et åbent brev om at bevare overbygningen på 

Lindebjergskolen. Brevet blev sendt til borgmester Joy Mogensen og de øvrige medlemmer af byrådet. 

Underskriverne var formændene for skolebestyrelsen, GSGIF og landsbyrådene i Ågerup og Omegn og 

Herringløse.  

I Landsbyrådet ser vi Lindebjergskolen som helt central for lokalområdet. Havde man valgt at flytte 

overbygningen, ville det gå hårdt ud over idrætsforeningen, ungdomsmiljøet og mulighederne for at 

tiltrække børnefamilier til området. I direkte modsætning til de ting, kommunen har ønsket at støtte med 

ZebraBy-midlerne.  

Heldigvis blev forslaget fejet af bordet. I byrådets brede budgetforlig blev det aftalt, at Lindebjergskolen 

forbliver som hidtil med 0-9. klasse 

Forsvar for natbusserne 
Da Regionsrådet ville spare natbusserne væk, iværksatte vi hurtigt en underskriftsindsamling i samarbejde 

med landsbyrådet i Gundsømagle for at bevare natbusserne. Vi fik samlet imponerende 1885 underskrifter 

i løbet af bare 14 dage. En delegation fra de to landsbyråd var på Roskilde Rådhus for at aflevere 

underskrifterne sammen med de mange kommentarer folk har skrevet til formanden for Klima- og 

Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. Han kunne sammen med det øvrige udvalg fortælle, at de arbejdede 

ihærdigt på at sikre kommunal finansiering så natbusserne kan fortsætte. Dette er efterfølgende sket.  

Aktiviteter 
Afholdte aktiviteter. Kort fortalt har vi arrangeret: 
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 Affaldsindsamling 2018 med efterfølgende frokost 
(sammen med kirkens Etnisk Forum) 

 Tur til i Strandparken med gamle lege (sammen med 
kirkens Etnisk Forum) 

 Etnisk fællesspisning i Sognegården (sammen med kirkens 
Etnisk Forum)  

 Guidet tur i Kildemosesporet i anledning af Sporenes Dag 

 Byvandring i Ågerup – samarbejde med Egnshistorisk 
Forening 

 Kagebagedag -  sammen med kirkens Etnisk Forum 

 Vandretur til Bolund - sammen med kirkens Etnisk Forum 

 Hemmelig film: Vi måtte desværre stoppe Landsbyrådets 
aftenvisninger i samarbejde med Ågerup Bibliotek ved 
sommerferien pga. for ringe tilslutning.  

 
Kommende aktiviteter: 

Aktivitets- og udviklingsgruppen vil forsøge at fastholde en række faste arrangementer: 
Affaldsindsamling 7. april, Krible-Krable dag 12. maj, Guidet tur i Kildemosesporet omkring sporenes dag, 
deltagelse i sommerfesten, udflugt til Strandparken, guidede ture i Gammel Ågerup og en vinterudflugt til 
Bolund.  
 
E-sport og drama for unge (+11 år) er blevet et kæmpehit. Hver anden fredag stiller frivillige fra Kirken og 
Landsbyrådet i Præste- og Sognegården, hvor unge mødes under uformelle rammer og har nogle hyggelige timer 
sammen i trygge rammer. Tovholder: Irene Vinther-Larsen og Jan Danielsen 
 

Lektiehjælp for voksne 
Vi er startet på et tilbud til voksne som har brug for en hjælpende hånd til lektier, brevskrivning eller at få 

læst og forstået et brev. Der er lektiehjælp i Åbakkevænges Beboerhus mandage i lige uger fra kl. 16-18. 

Tovholder: Irene Vinther-Larsen 

Årsmøde ”Veje og Grønne Områder” i Roskilde Kommune 
Landsbyrådet var i januar 2018 til ”årsmøde” med Veje og Grønne Områder. Blandt de ønsker vi fremførte er 
følgende gennemført i 2018: 
 

- Ny asfalt og fortove i den gamle udstykning i Ågerup 
- Ny asfalt på skolestierne (Bortset fra Boligselskabet Sjællands stykke som følger i 2019) 
- Bedre skiltning for cyklister som kommer til Roskilde via Store Valbyvej 
- Hastighedssænkning i det åbne land. Vi har fået byskilte i Kirkerup – øvrige ønsker udestår 
- Cykelstier: Stien langs Store Valbyvej (ringvejen – St. Valby) kommer i 2019, 1. etape af strækningen fra 

Gundsølille til Østrup ventes programsat til i 2021-22.  
Landsbyrådet var til nyt årsmøde februar 2019. Vi havde sat følgende overskrifter på dagsordenen: Flere 
cykelstier, asfaltering (St. Valby, skolestien, Lille Valbyvej), trafiksikkerhed (hastighed, krydset Kirkerupvej-St. 
Valbyvej), fortove og p-pladser, grønne områder, reparationer af el og belysning. Vi håber at vi også i 2019 får 
gennemført en god portion af vores forslag. men det er tydeligt at kommunen har afsat alt for få midler til at 
gennemføre de mange behov, der er listet for cykelstier i kommunens planer, herunder ikke mindst Cyklistplan 
2017.  
 



 

 
6 

 

 

Møde med forvaltningen om indføring af kommende cykelsti langs Store 

Valbyvej i Store Valby 
Landsbyrådet blev inviteret til møde i Store Valby, hvor vi inviterede lokale deltagere med via de to 

grundejerforeninger. På mødet aftalte vi at: 

- Cykelstien føres videre langs Ågerupvej til Søager, hvor der etableres en sikker overgang  

- Der etableres chikaner gennem Store Valby for at få dæmpet hastigheden. 

Aktuel er cykelstien i udbud. Det forventes at arbejdet starter i april-maj og afsluttes til september. 

Projektet med hastighedsdæmpning kører separat, men planlægges også gennemført i 2019. 

Brainstorm om nye indsatsområder 
På årets åbne bestyrelsesmøde i maj arrangerede vi en brainstorm om, hvor Landsbyrådet skal arbejde 

med, når ZebraBy-projektet slutter. Mange af de projekter vi har sat i søen fortsætter naturligvis, men vi 

ville også godt se fremad. Det kom der en række gode forslag ud af. En status for forslagene kan ses på 

vores hjemmeside. 

Vi vil gerne fremhæve at realiseringen af nye ældreboliger allerede er kommet et stykke videre, idet 

byrådets Teknisk Udvalg på foranledning af Jacob Søegaard har bedt forvaltningen om at fremlægges en sag 

om, hvordan et konkret projekt vil kunne udvikles. 

Samarbejde med GSGIF om opkrævning af kontingent 
I bestyrelsen ønsker vi os et system, der kan forenkle opkrævningen af kontingent og gøre det muligt for 

medlemmerne at tilmelde sig automatisk betaling. Sådant et system har Idrætsforeningen. Vi er derfor 

rigtigt glade for, at vi har fået lov at benytte deres system til opkrævning af kontingent til Landsbyrådet. De 

to foreningers kasserere samarbejder derfor om, at få vores opkrævning til at køre via GSGIF’s system fra 

2020. 

Og så har vi også 
- opgraderet vores mail-system, så lagerkapaciteten er mangedoblet 
- ophørt med at betale for domænet www.ågerupogomegnslandsbyråd.dk. Vi bruger det ikke, og det 

virker ikke sandsynligt at andre skulle overtage det 
- fortalt FORS og kommunen at vi er interesseret i at bruge arealet mellem renseanlægget og slambedet, 

når det frigøres af FORS 
- fortsat annoncering i Kvartaltsnyt 
- fortsat med at bidrage til indhold og uddeling af Fællesbladet – i august havde vi indstik med vores 

aktuelle nyhedsbrev 
- begyndt at udsende mails til medlemmerne om arrangementer – ind mellem vores nyhedsbreve 
- støttet GSGIF’s julefest  
- deltaget i GundsøSyd netværkets møder 
- holdt møde med GSGIF, Gundsølillehallen og kirken om styrket samarbejde 
- bakket op om nye ansøgninger om bedre internetforbindelser 
- Glædet os over at krydset i Østrup er gjort mere sikkert, bl.a. ved hastighedsdæmpning og sikring af 

bedre oversigtsforhold 
- Besluttet nye vedtægter som blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.  

https://www.aaol.dk/sager

