
 

 

REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde Ågerup og Omegns Landbyråd den 26. januar 2016 
 

Tilstede:   Jens Christian Pedersen, Hans Brüsch, Claus Bo Pedersen, Irene Vinther-Larsen og Søren 
Mortensen (referent) 

 
Fraværende: Bo Michael Hansen, Kate Blytækker, Henning Sørensen og Jørgen Worms 
 
 
1: Valg af referent 
 

Søren. 
 
2: Godkendelse af dagsorden 
  

Vedtaget. 
 
3: Opfølgning på seneste møde 
 

- 700 har set vores videohilsen og formanden blev rost for underteksterne. 
- Logo er gjort færdigt i samarbejde med Lærke Roark 
- Søren har sendt høringssvar vedr. Cyklistplan 2016 
- Møde med kommunen om chikaner på Ågerupvej udskudt til 27.1. 

  
 
4: Status for indmeldelse af medlemmer 
 

Fremstød ved Fakta er blevet gennemført ved Jens og Irene (Henning måtte melde afbud 
pga. sygdom og travlhed). Flyers blev uddelt. Nogle betalte på stedet, andre lovede at gå 
hjem og gøre det. Der blev skabt opmærksomhed for foreningen. 
94 medlemmer er kommet indtil nu. Det overvejes om et lignende arrangement ved Fakta 
skal gennemføres igen – der er stadig flyers. Claus lovede at tage en dag. 

 Det var muligt at betalte med MobilePay, hvilket var et hit. 
 For at få yderligere medlemmer kan det overvejes om vi skal stille op og hverve medlemmer  
 ved fastelavnsfesten (det gør Irene) og ved sommerfesten. 
 
 Det blev vedtaget, at der skulle annonce i Kvartaltsnyt. 
 
 I forbindelse med vores kommende generalforsamling kan der måske laves et eller andet. 
 Idéer er velkomne. 
 
5: Landbyrådets arbejde i helikopterperspektiv 
 

Formandens perspektiv: 
Vi arbejder os frem mod en åben og involverende arbejdsform.  
Vi skal finde ud af hvor og hvordan vi gør os gældende. De tre arbejdsgrupper der nu er 
oprettet dækker godt. Yderligere aktiviteter kan komme fra: 
- Møde med foreninger – møde med erhvervsdrivende. 



 

 

- Zebramidler 
- Evt. samarbejde med studenter om analyse af udvalgte emner (fx lokal udvikling, 

mobilitet mv). 
 

På sigt, når der er kommet flere medlemmer til kunne man håbe at bestyrelsen i højere grad 
kunne være et koordinerende organ – i stedet for udførende.  
 
Omkring lokal udvikling (oplæg fra Irene): 
 

 Vi vil starte med at etablere et område, hvor hundeejerne kan lade deres hunde gå 
løs. Vi har fået tilsagn fra HOFOR om, at vi må bruge et område ved engen ved 
Kildemoseområdet og arbejder nu med planlægning og udarbejdelse af budget. 

 Vi vil gerne have et område, hvor vi kan lave agilitybane. 

 Vi vil gerne have et sted hvor de unge kan mødes, evt. lave et ungeråd. 

 Vi har snakket om at lave et udsigtssted ved kæmpehøjene på Hejnstrupvej. Det 
kræver, at vi kan få tilladelse til at etablere et rekreativt område og sidst men ikke 
mindst, at det er noget folk i området ønsker. 

 Vi vil gerne have en flagallé langs indkørselsvejene i Ågerup. 

 Vi vil gerne have noget pænt sat op ved evt. indsnævringerne, når Ågerupvej skal 
laves. Gerne noget kunst, som er vedligeholdelsesfri. 

 Vi vil prøve at få nogle borgermøder i lokalområderne og høre, hvad folk gerne vil 
have vi hjælper dem med at etablere. 

 En ”gøre rent” dag – samme dag som det kører over hele DK, koordineret af DN (se 
http://www.affaldsindsamlingen.dk/) 

 Petanquebaner – evt. Store Valby, Kirkerup og Tågerup, hvordan får man fat i dem? 
 
Omkring trafikgruppen (oplæg fra Søren): 
 

 Der har været møde (og endnu et) omkring Østrup Krydset. 

 Cyklistplanen fra kommunen er blevet gennemgået. 

 Ågerupvej – reetablering af vejbump med forslag til ændringer i forhold til de 
tidligere bump. 

 Gruppe forsøges samlet ved generalforsamlingen, så der er flere, som bliver 
involveret. 

 Bushøring kommer sikkert på et tidspunkt. 
 
Omkring aktivitetsudvalget (oplæg fra Claus): 
 

 Der blev advaret mod at binde os op på fortløbende aktiviteter (og forpligtelser) 

 Der findes flere grupper med aktivitet i området – har vi erfaret. 

 Der skal forsøges skabes kontakt til (og støtte fra) Kommunens Folkeoplysnings 
udvalg. 

 Der påtænkes ud fra listen med aktiviteter, som blev udleveret, at holde et 
arrangement i foråret – evt. folkedans, byvandring/foredrag af Ib. 

 
6: Hvordan fordeler vi kræfterne 
 

Det skal være tilladt at sige fra p.g.a. tid, nogle har bedre tid end andre, idet nogle er 
arbejdsramt. Dette skal respekteres. Men man bedes reagere på mails markeret ”Til aktion”. 



 

 

 
7: Forslag til nyhedsbrev 
 
 Dette kan bruges som reklame for foreningen. 

Medlemmerne får det med mail. Ellers lægges det frem på biblioteket og i hallen og sendes 
til naboforeninger, interesserede udenbys borgere og lokale byrådsmedlemmer. 
Nyhedsbrevet påtænkes 4 gange om året – vi skal passe på længden af det. Vi beder 
medlemmerne om en tilbagemelding ved udsendelsen.  

 
8: Meddelelser 
 

 Ågerup Kunst- og Kulturudvalg har henvendt sig om evt. samarbejde.  Claus tager 
kontakt. 

 Kassereren meddeler at pr. 31/12 var der 2.800 kr. i kassen. I dag har dette ændret 
sig til 3.204,45 kr. I løbet af 2017 skal vi vedtage, hvordan og hvilken 
opkrævningsløsning, vi skal bruge – dette prioriteres til næste møde, hvor vi håber at 
kassereren er med. 

 

 Der har været et opfølgende møde med kommunen omkring Østrup-krydset, hvor 
Jens deltog. En god del af Østrups indbyggere – ca. 17 stk. - deltog. På mødet gav 
beboere og berørte lodsejere deres mening til kende, så kommunens folk kunne gå 
hjem og udarbejde en løsning til snarlig forbedring af krydset. Der blev lagt stor vægt 
på at få dæmpet hastigheden.  

 
 
 
9:  Eventuelt 
 

 Næste møde afholdes den 21/2 kl. 19.00 hos Søren, Bredekæret 32 i Store Valby. 
Til dette mødes forsøges det at få repræsentanter med fra foreningerne i 
Herringløse og Gundsømagle (Jens inviterer de respektive formænd) 

 Jens udsender mail omkring fremtidige møder i 2017 
 I mødet med foreningerne deltager Søren, Irene og Henning. Jens indkalder. 
 Til slut blev det besluttet, at vi på Facebook opfordrer til at støtte Formidlingskirken 

i Ågerup. 
 
Hermed som opfattet af Søren    

 
   


