
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AN 15. februar 2022 

 
 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar kl. 20.00-21.30 på Biblioteket 
 
Referat 
 
Til stede: Rikke, Charlotte, Anita, Irene, Dorthe, Jens 
Afbud: Klaus 
 

1. Valg af ordstyrer 

Rikke  

2. Valg af referent 

Anita 

3. Godkendelse af dagsorden  

Den udvides med et punkt om en arbejdsgruppe angående Kildemoseparken.  

4. Synliggørelse af arbejdsgruppe angående Kildemoseparken 

Rikke Hansen, Irene Winther Larsen og Jens Pedersen fra bestyrelsen, Morten Rasmussen 

medlem af Idrætsforeningen. Gruppens arbejde har indtil nu været at indhente ønsker fra 

lokalsamfundet og få det sat i værk, denne gruppe sørger for at der kommer en brugergruppe.  

Fremadrettet bliver det en Kildemosebrugergruppe, den vil bestå af Irene, Charlotte og Jens der 

holder tilsyn og den gruppe ønskes udvidet med flere medlemmer. En tavle skal etableres med 

kontaktoplysninger til Landsbyrådet. 

 

5. Benyttelsesaftale for Kildemoseparken 

Bilag: Udkast fra FORS med samlede ændringsforslag/kommentarer 

Diani og Jens har haft telefonisk kontakt, hvor Jens har fortalt om de ændringer vi som 

bestyrelse har haft ønske om. Bilaget er det oprindelige udkast fra Fors med Jens’ kommentarer 

ud fra især Dorthes kommentarer. 

 

Ødelæggelser ved anlægget ved brugen af området vil være FORS ansvar det første år, derefter 

dækker Landsbyrådets forsikring hvis der sker ulykker ved brug af vores anlæg. Jens har bedt 

FORS undersøge sikkerhedskrav til redskaber på området og eftersyn. Konceptet er at bruge 

naturredskaber så meget som muligt. Er kravene de samme for egentlige fitnessredskaber og 

naturmaterialer? 

Dorthe foreslår at bruge de frivillige foreningers jurist til at kigge kontrakten igennem når vi får 

den reviderede udgave fra FORS, og bestyrelsen læser den også igennem igen. Det vedtages. 

 

Rikke oplyste, at planen med grusbanen er at den skal blive bevokset og dermed blive sværere 

at køre på, så den skal ikke som sådan vedligeholdes. 

 



Skal der aftales at der holdes et møde en gang om året med FORS om, hvordan det står til og 

hvad der skal gøres ved det som et virkemiddel? Vi vedtager at vi gerne vil have skrevet ind at 

parterne mødes efter behov for at drøfte områdets status og udvikling.  

  

Ordene udlejer og lejer skal fjernes (->ejer og bruger), ligesom ”det lejede”  

  

På tavlen ved området skal stå at det anbefales at bruge sikkerhedsudstyr som minimum en 

hjelm ved cykling på banen.  

 

6. Orientering om færdiggørelse af Kildemoseparken 

Bygning af madpakkehus (Susanne og Irene)  

Udsigtstårn til fjernstyrede biler (Irene)  

Hamodi El-Natur står for tegningerne og bygningen, Irene er ved at finde frivillige til hjælp. Det 

skal undersøges hvor ledningerne i området ligger (Jens via FORS), så vi ikke får boret ned i dem 

Bålplads (Jens) Der er en aftale med en med en motorsav. Risten står hos Jens 

 

7. Indvielse af Kildemoseparken 

Plan fra efteråret vedlægges med kommentarer fra JCP 

 

Rikke og Charlotte finder brugere der kan vise hvordan grusbanen kan bruges. De inviteres til 

en konkurrence med præmier/slik og rigtige medaljer. 

 

Der forsøges at værge medlemmer også på denne dag. 

 

Det er et område med vild med vilje, der kan være en stand fra Roskildes mentorer. 

 

Den tidligere plan er ganske fin, den skal genopfriskes hos FORS, det står Jens for 

 

8. Eventuelt 

-     4000Nord er nu lukket. Rikke har skrevet til medlemmerne at det er lukket ned.   

      Hjemmesiden skal lukkes og Klaus kigger på regnskabet, så det kan afsluttes og sendes til  

      kommunen 

- Arbejdsgruppen Kildemoseparken skal stå på hjemmesiden. 

- Rikke har hørt fra kommunen angående cykelstien mellem Østrup og Gundsølille. Der er 

bevilliget 5,5 mio til det. Det hedder sig at pengene ikke strækker til hele første etape. 

Gruset bliver stenmel, det er meget hårdt og ”nemt” senere at asfaltere. Kommunen vil 

gerne tage kontakt til lodsejerne hvor stien skal gå, men Rikke vil holde to møder forinden 

med de berørte. 

- Fællesbladet. Jens skriver om Kildemoseparken. Bodegaen der bliver til en café opfordres til 

at skrive 

- Klaus har leveret regnskab og der er 78 medlemmer der har betalt per 12.2. De resterende 

får en reminder. 

- Bestyrelsen tager med beklagelse til efterretning at Dorthe Lynnerup stopper som 

bestyrelsesmedlem efter dette møde  


