
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

SB/15. november 2017 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. november kl. 19-21.30 hos Bente, Ågerupvænge 43 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt. 

2. Valg af referent 

a. Steen blev valgt.  

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

4. Opfølgning på seneste møde. Referatet kan ses på http://www.aaol.dk/bestyrelse 

a. Jens følger op på dialogen med energikonsulenten fra Roskilde Kommune. 

b. Forretningsordenen er lagt på hjemmesiden. 

c. Sognegården er booket til generalforsamling. 

d. Der er tegnet annonce i Kvartalsnyt. 

5. Hvad vil Landsbyrådet med Fællesbladet? Oplæg ved Jens 

a. Det vurderes, at vi via alle kanaler når ud til ca. 75 % af Ågerups husstande. 

b. Det blev foreslået, at referat af generalforsamlingen offentliggøres som en 

artikel (pressemeddelelse) for at profilere foreningen. 

c. Enighed om, at den forkromede løsning med eget blad ikke er gangbar. 

d. En mulighed er ”Fællesbladet”, dog med andet layout og navn. 

e. En anden mulighed er Kvartalsnyt med forside ”bagfra”. 

f. Jens udarbejder et oplæg på Kvartalsnyt-muligheden. Og Jens går i dialog med 

Christian Gylling. 

g. Vi laver brugerundersøgelse ved Fakta umiddelbart efter næste udgivelse af 

Fællesbladet. 

6. Fremtidig organisering af lokal udvikling og aktiviteter. Oplæg ved Claus og Irene 

a. Aktivitetsudvalget og Lokal Udvikling sammenlægges til Aktivitet & Udvikling. 

Desuden har vi følgende udvalg: Zebra, Klynge og Trafik. 

b. Det er vitalt, at der er tilslutning til vores aktiviteter. Vi sparker ikke aktiviteter i 

gang, uden at der forinden er konstateret en interesse for at deltage/bidrage. 

7. Lokale til Landsbyrådet? Gitte tilbyder at vi kan bruge det lille mødelokale på 

Biblioteket fast og få plads i skabet, som vi kan sætte en hængelås på. Dækker det 

vores behov? 

a. Fint at vi gratis kan anvende det lille mødelokale på biblioteket, og at vi får et 

skab til rådighed. Jens køber hængelås og termokander.  

http://www.aaol.dk/bestyrelse


8. Status for ZebraBy-projekterne – opdateret oversigt følger snarest på 

https://www.aaol.dk/sager. 

a. Kildemosesøen. Ideen om en badebro/fiskebro droppes. 

b. Butikstorvet. Der kommer 8 personer på søndag og lægger tusindvis af 

blomsterløg. 

c. Borde og Bænke. Afventer tilbud fra leverandør. 

d. Z-budget sendes til Henning. 

e. E-sport. Irene har indsendt ansøgning til anskaffelsen af 3 pc’ere, en switch, 

køleskab og sofaer. 

f. Bytteskab. Kører ved hjælp fra Mona. 

g. Etnisk forum. Mødes 1 gang månedligt. 

h. Flagallé. Henning forsøger igen at få kontrakt til mulig leverandør. 

i. Pernille skylder et opdateret notat.  

9. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper: 

a. Linda bekræfter, at hun er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant indkaldes. 

b. Vælgermøde 24.10. Få deltagere, men rigtig god debat. Samtidigt kom vi meget 

tættere på politikerne.  

c. Klyngelandsbyprojekt. Søgt flere midler, tilknyttet facilitator, workshop 1.11.  

SB er udpeget til tovholder for projektet. Første workshop forløb over al 

forventning. Mange deltagere, stor debatlyst, og et udtalt ønske om at komme 

videre. 

d. Hvedstrup og modelflyvebanen. Medfører støjproblemer for beboere i området. 

Det blev besluttet, at Landsbyrådet først går ind og giver sin støtte til en sag, når 

den forinden har været drøftet i bestyrelsen og denne drøftelse har resulteret i 

enighed. 

10. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

- Hundeskov. Bevilget 15.400 fra Friluftsrådet + zebramidler (samlet budget 34.500) 

- Integrationsmad. Bevilget 6.000 

- Klyngelandsby. Bevilget 75.000 

- ”Egne” midler 

a. Kassemesteren oplyste, at der lige nu er ca. 44 tkr. på bogen og at der hertil 

kommer ikke-indbetalte tilskudsmidler. Henning har efterfølgende udsendt en 

økonomi-redegørelse, som har afstedkommet et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde senere på måneden. 

11. Evt. - herunder næste møde 

a. Næste møde afholdes som julemøde den 7. december kl. 18:00 hos Irene. 

Menuen står på sammenskud. Irene koordinerer. 

b. Næste hemmelige film den 23. november varetages af Jens 

c. Tak til Bente for godt værtskab 

 

SB/15-11-2017 

https://www.aaol.dk/sager

