
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

ivl 9. oktober 2017 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. oktober kl. 19-21.30 hos Hans, Kirkerupvej 21a 
 
Til stede: Jens Pedersen, Hans Brüsch, Henning Sørensen, Bente Elster Sørensen, Steen Broby, 

Claus Bo Pedersen og Irene Vinther-Larsen (referent) 

 
1. Valg af ordstyrer 

Claus blev valgt 

2. Valg af referent  

Irene blev valgt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Efter ønske fra Claus tilføjede vi et punkt om hemmelig film 

4. Opfølgning på seneste møde 

- Jens har foreslået Søren Magnussen at holde energimøde 30. januar, hvor der evt. 

serveres klimamad. 

- Hundeskoven er nu færdig. Stor ros til Irene for arbejdet. Irene og Henning gør 

regnskabet færdigt, så vi kan få pengene hjem fra kommune og Friluftsråd 

- Fællesbladet: Hans har lavet indlæg om Fibernet. Hans har lavet et stort arbejde i     

forbindelse med ansøgningen om etablering af fibernet. Stor ros også til Hans. 

Jens har skrevet et indlæg om zebraBy-projekterne. 

- Henning foreslog at vi laver et indlæg på Facebook om, at der snart kommer Bridge. 

Jens lægger det op 

5. Forslag til forretningsorden 

- § 3 punkt 5. Her rettes ordet ”foreningen” til ”Landsbyrådet” 

- § 8 stk. 1. Her rettes 200 kr til 500 kr. to steder. 

Vi skal huske at lave budget for vores aktiviteter, som gives til kasserer. 

- §11. Formuleringen forkortes til ”Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er 

forpligtet til at deltage beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsen 

vedtagne beslutninger. Bestyrelsesmedlemmerne forventes løbende at læse deres post 

og følge med i opslag på Landsbyrådets Facebookside.”  

Forretningsordenen  blev herefter godkendt. Det aftaltes dog at man kunne sende 

mindre sproglige ændringsforslag til Jens senest 10. oktober 

6. Sekretærfunktioner – hvem varetager disse efter at Linda har trukket sig? 

Ingen havde lyst til at overtage den samlede sekretæropgave. Vi besluttede derfor at opdele 

opgaven som følger: 

Referent: Vælges løbende på bestyrelsesmøderne. 

Registrering af medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek: Henning overtager fra Irene. 

Claus vil hjælpe Irene med at overføre til Henning. Claus vil også hjælpe Henning i at starte det 



 

op. Det bliver i november. 

Hjemmeside og arkiv: Fortsat Jens. 

7. Generalforsamling 2018. Fastlæggelse af tid og sted 

Det bliver d. 12/4 kl. 19. Jens booker Sognegården, som vi har fået til 500 kr. 

8. Emner til tværpolitisk vælgermøde 24.10 

Hver politiker får 1- 1½ minut til indledning, derefter kort debat inden vi går til 

cafédebat. 

Vi aftalte tre emner til cafédebat: 

1. Trafik – Jens (ordstyrer) og Henning 

2. Børn og unge – Steen (ordstyrer) og Hans 

3. Sundhed og ældre- Irene (ordstyrer) og Bente. 

Vi slutter med en kort fremlæggelse i plenum, hvor ordstyrerne kort refererer både det 

politikerne var enige i og det de var uenige i. 

9. Status for ZebraBy-projekterne  

a. Kildemosesøen (Jens m.fl.) er ryddet for pil, gyldenris og affald. Jens fandt en plante i 

søen (liden vandaks), som tyder på det ikke står helt så slemt til. 

Jens foreslår, at vi under Zebraby-projektet laver en forundersøgelse, så vi finder ud af 

om slammet er giftigt eller ej og hvor meget der er, så vi evt. kan søge midler til en 

oprensning af slammet. 

Gruppen arbejder på forslag en lille bro og lidt pædagogisk fangstudstyr i samarbejde 

med skolen samt en informationstavle med, hvad der er i søen. Der er delte meninger, 

om det er en god ide med en bro ift. børn, derfor hører Jens børnehaven 

b. Butikstorvet: Jens og Irene har holdt møde med Pernille og anlægsgartner fra 

kommunen. Gartneren vil hurtigt undersøge om vi kan få blomsterløg til græsplænerne 

og selv lægge ned. Næste skridt er at holde et fælles møde med ejer og lejere om 

videre tiltag til beplantning, kunst og juleudsmykning. 

c. Borde og bænke: Jens sender forslag til placering til Pernille, Irene skaffer tilbud fra 

Base 4000, som også sendes til Pernille. Så håber vi det kan køre 

d. Irene vil lave E-sport med de unge i sognegården i samarbejde med Kristian Gylling, 

Tom Vinge, Jette Johansen og evt. Ulla Rasmussen. Der skal indkøbes nogle pc-er, 

hvilket dog blev udfordret af bestyrelsen: Det er dyrt og de bliver hurtigt utidssvarende, 

så begræns indkøb til et minimum. Det er muligt at søge støtte fra tipsmidler. 

e. Irene vil i samarbejde med Gitte (biblioteket) købe et skab, som skal indrettes til et 

bytteskab. Det skal godkendes af Pernille. Irene og gerne tre andre laver regler for 

brugen af skabet. 

f. Etnisk forum (Irene): De nydanskere og danskere der har tid og lyst mødes ca. en 

gang om måneden i Sognegården. Vi har lavet et par vellykkede arrangementer og 

fortsætter med at mødes. Næste arrangement (fællesspisning) er d. 14/1 2018. 

g. Opslagstavlen (Claus) er etableret ved Fakta. Den kan bruges af institutioner og 

foreninger. Henning laver en dymo-stribe, som fortæller hvem der kan bruge den 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 
a. Klyngelandsby (Jens og Steen). Der er lavet opslag om workshop den 1.11, som udsendes til 



 

alle med cvr nr. via E-boks. Tilmelding til erhvervsFORUM. Vi regner med ca. 35-40 tilmeldte. 

Gruppen har aftalt også at søge midler gennem Landdistriktspuljen og Sparekassen Sjælland. 

Jens står for ansøgningerne – i den forbindelse vil der også blive lavet et budget for projektet. 

Jens har også fået en invitation fra INSP, som også rummer iværksættere og en mulig 

projektleder. Han og Steen går til møde. 

 

b. Fællesbladet (Irene): I Gundsø Syd Netværket havde man diskuteret bladets fremtid efter 

ZebraBy-projektet, men var ikke nået til enighed. Det må undersøges hvad det koster at lave 

Fællesbladet som separat blad og tilsvarende gennem samtryk med kvartalsnyt. Vi må se på 

fordele og ulemper ved de to måder. Vi tager det op som et punkt til næste møde med 

udgangspunkt i vores behov.  

 

c. Decentrale ophæng: Irene har en aftale med folk i de lokale områder, så de kan udskifte 

vores opslag. Der er lavet aftale for Kirkerup, Strandparken og St Valby. Irene mangler at lave 

aftale med kontakt for Østrup Holme, Østrup og Tågerup. 

 

d.   Udvalg (aktiviteter, lokal udvikling, trafik) 

- Aktivitetsudvalg: Claus vil gerne fortsætte Hemmelig film om aftenen. Det aftaltes. 

Fællespisning kunne evt. fortsætte som integrationsarrangement, hvor man skiftes til at lave 

mad. Hvis der er nogen vil tage hygiejne kursus er det ok. 

Jens fortalte at Grundejerforeningen Ågerup By har kontakt med en fra ROMU om et foredrag 

om middelalderen. Man vil gerne tilbyde det til Landsbyrådet, hvilket der blev taget pænt 

imod. 

- Trafik: Har ligget stille, fordi Hans har brugt al sin energi på fibernet. Jens fortalte, at vi er 

inviteret til et møde med kommunen for at snakke om trafik, bus og cykelstier efter jul. Hans 

og Henning lovede at holde møde inden da. 

- Lokal udvikling: Henning arbejder med at få gang i flagallé. Henning har kontakt til en fra 

Gundsømagle, der vil lave manchetter til lygtepælene, men har hidtil ikke kunnet finde flag. 

Henning arbejder videre med det. 

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

Vi har en saldo på 65.000 kr., 170 medlemmer. 

12. Evt., herunder næste møde 
- Næste møde er d. 9. november kl. 19 hos Bente, Ågerupvænge 43. Vi aftalte to punkter: 

Hvad vil Landsbyrådet med Fællesbladet og Fremtidig organisering af aktiviteter og lokal 

udvikling. 

- Vi har en annonceplads i Kvartalsnyt. Jens foreslog at tage udgangspunkt i vores plakat med 

alle vore tiltag. Det blev besluttet, så Jens går videre med sagen.  


