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Referat af åbent bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd den 22. maj 2018, afholdt på biblioteket. 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Bente Elster Sørensen 

 Jens Larsen 

 Rikke Hansen 

 Steen Broby 

 Hans Brüsch (suppleant) 

 + 4 gæster 

 

Afbud fra: Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

04. Opfølgning på seneste møde 

a. AAOL.dk er blevet opdateret med billeder af de nye bestyrelsesmedlemmer. 

b. Lokal pakkeafhentning undersøges fortsat. 

c. Professionel videooptagelse, intet nyt. 

d. FamilieBingo, der har endnu ikke været kontakt til hallen 

e. Nogle beboere i Østrup føler sig generet af støj fra nærliggende modelflyveplads. Der er nu 

taget initiativ til en dialog med Høje-Taastrup kommune. 

 

05. Brainstorm om initiativer ”efter ZebraBy-projektet” v/Rikke 

a. Bestyrelse og gæster producerede en mængde ideer, som blev kategoriseret. Se bilag. 

De forslag som er markeret med grønt ligger indtil videre hos formanden. 

 

06. Landsbyrådets deltagelse i sommerfest 

a. Landsbyrådet deltager selektivt i sommerfesten. 

b. Idrætsforeningen tilbyder at samarbejde omkring denne aktivitet. 

 

07. Landsbyrådets implementering af EU’s nye persondatadirektiv 

a. Oplæg til nedskrevet politik blev drøftet, justeret og vedtaget. 

b. Claus blev udpeget som dataansvarlig. 
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c. Jens, Irene og Claus har adgang til medlemsregistret. 

 

08. Mødeplan for efteråret 2018 

a. Tirsdag den 04. september kl. 19:00 på Biblioteket 

b. Torsdag den 25. oktober kl. 19:00 på Biblioteket 

c. Tirsdag den 04. december kl. 19:00 på Biblioteket 

d. De nedsatte arbejdsgrupper kan afholde separate møder efter behov. 

 

09. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formanden orienterede om asfalteringen af Ågerupvej og den forestående Landsbyrådsdag på 

Rådhuset. 

b. 4000nord: Næste mødeaktivitet er den 7. juni med GDPR på dagsordenen. Fremmødet tegner 

positivt. Som afslutning på mødet præsenteres oplægget til ny hjemmeside, ligesom de næste 2 

datoer for fyraftensmøder bliver bekendtgjort. 

c. Fiber Nord: Projektet kører efter planen. Har været problematisk når tilsagn blev trukket 

tilbage, da det medførte revurdering af økonomien hver gang. 

d. Fiber Ågerup: Mangler fortsat 30 tilsagn for at projektet kan iværksættes. Det er udfordrende, 

at YouSee samtidigt falbyder fibertilslutning til individuelle husejere.  

e. ZebraBy: Vi har modtaget opdateret budget fra administratoren. Der er penge til AAOL’s 

påtænkte aktiviteter/tiltag. 

I samarbejde med Lindebjergskolen planlægges biologi-aktiviteter ved Kildemosesøen. 

f. Trafik-gruppen: Alle trafikgruppens aktiviteter fremgår af vedhæftede bilag. 

 

10. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. Egne midler udgør 16.271 kr.   

b. Siden sidst er der kun brugt 415 kr. til omkostninger 

c. Umiddelbart efter mødet modtog vi 70.000 kr. fra Landsdistriktspuljen, som 4000nord kan 

anvende iht. det indsendte budget. 

 

11. Eventuelt, herunder næste møde 

a. Vores tilstedeværelse ved Pizzeriaet den 5. maj kl. 12-14 medførte ingen respons. Vi forsøger 

en gang mere – den første lørdag i juni. 

b. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. september kl. 19:00 på Biblioteket. 

c. GOD SOMMER TIL ALLE! 
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