
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

as 10. maj 2022 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 9. maj kl. 19.00-21.00 hos Klaus, Krogager 20 
 
Forslag til dagsorden 
Tilstede Klaus, Irene, Charlotte, Jens og Anita.  
Afbud fra Sadar og Rikke 
 

1. Valg af ordstyrer 

Charlotte 

2. Valg af referent  

Anita 

3. Godkendelse af dagsorden  

Punkt 10 om perspektiver udskydes til vi er mere fuldtallige 

Ekstra møde sættes under evt.  

Ekstra punkt om brugeraftalen med FORS sættes ind  

4. Velkommen til Sardar   

Sardar var her desværre ikke (arbejde), så punktet udskydes til næste gang 

5. Opfølgning på seneste møde  jf. https://www.aaol.dk/bestyrelse. Bilag 

Ekstra bænk placeres hvor Jens og Irene finder det hensigtsmæssigt 

Etnisk forum skrives på som en arbejdsgruppe med Irene, Sadar og Anita som medlemmer 

(Jens) 

6. Konstituering af bestyrelsen 

- Kasserer. Klaus fortsætter 

- Referent. Anita fortsætter 

- Kommunikation. Jens fortsætter 

- Trafik. Rikke og Hans fortsætter 

- Arrangementer og lokal udvikling: Irene fortsætter 

- Rekruttering af nye medlemmer: Hidtil Kim og Dorthe. De er begge gået ud af bestyrelsen, så 

vi har det som en fælles opgave. Vi aftalte at dele flyers ud ved cirkus i næste uge. Hvem vil 

tage med Jens? Anita printer oplæg fra Jens 

- Andre faste opgaver? Kan det lade sig gøre at bruge MobilePay til betaling på abonnement. 

Det ville være smart, så undgås at folk bliver sure over rykkere på kontingent der er betalt 

Det koster 49 kr i abonnement om måneden 

Jens spørger på Facebook, hvor der ville bruge ordningen. Charlotte tjekker op på det praktiske 

hos MobilePay. 

7. Opfølgning på generalforsamlingen. Referat følger.  

Anita og Jens rykker for at få referatet underskrevet. 

8. Madpakkehus. Skal vi sælge 54 brædder, så vi holder udgiften på 50.000 eller har vi et godt 

formål at gemme dem til?  

Spejderne er i gang med at bygge fuglehuse, det tager sin tid. Klaus vil også gerne bygge et par 

stykker  

https://www.aaol.dk/bestyrelse


Et evt. shelter kræver tilladelse fra FORS og en byggetilladelse fra kommunen. Det kræver ikke 

nødvendigvis toiletter. 

Kan der evt. findes frivillige til at udføre arbejdet? Charlottes Jonathan vil godt styre. 

Brædderne er 3,7 m og 15-25 cm i bredden. Der er 104 tilbage i fuld længde, plus nogle 

kortere. 

Charlotte finder tegningerne og Anita spørger sin mand Daniel om han også har lyst til at give 

sit besyv med. Tænk over placeringen i forhold til solen.  

Konklusion: Vi gemmer brædderne til næste møde, hvor vi vil se på planer for shelter 

 

9. Ny bank? Oplæg fra Klaus. Bilag udsendt med separat mail. 

Klaus har opsøgt viden om forskellige banker 

Vi ønsker en første og anden godkender. 

Irene og Klaus tager til møde i Arbejdernes Landsbank. Vær opmærksom på om det koster at 

have to godkendere. 

10. Perspektiver for arbejdet i Landsbyrådet. Brainstorm om fremtiden. Flyttes til et selvstændigt 

møde 

11. ”Inventarliste”. Ønske fra revisor om at vi laver en liste over vores aktiver. Hvor går 

bagatelgrænsen? 

Irene og Jens skriver en liste med registrerede ting. Vi blev enige om kun at medtage ting der 

koster over 500 kr. 

12. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Lokale med på råd. Webinar om ny rapport. Jens 

Hvad og hvordan bruges landsbyråd, bylaug mv. Vi overvejer om en af dem der 

har skrevet rapporten vil komme til et møde, fx et af de fælles møder i 

kommunen for alle landsbyråd. 

ii. Unitii – ny app for foreninger. Jens 

Vi ser det lidt an, måske er det en god ide, hvis Idrætsforeningen og kirken vil 

være med. 

b. Kildemoseparken. Jens m.fl. 

Brugergruppen er kommet i gang med rundering.  

Nyt udkast til brugeraftale. Jens har fået råd fra advokat via Roskilde 

Frivillighedscenter. Det gav god støtte til at fastholde vores forbehold for at tage ansvar 

og agere politi. Jens taler med FORS om vores ønsker til ændringer. Vi har ikke travlt. 

Jens taler også med dem om et evt. shelter. Irene foreslår at søge 8-10.000 kr. til et 

shelter.  

c. Trafikudvalg. Rikke 

Møde med Veje og Grønne Områder 

Rikke sender dagsorden til deltagerne inden mødet. Charlotte vil gerne med på mødet.  

d. Aktivitetsudvalg. Irene 

- Event for E-game til august 

Muligt at mødes en fredag eftermiddag og er med til forskellige konkurrencer og Daniel 

kan arrangere noget intro til e-sport. Kristian, Tom og Helene vil vist gerne være med. - 

- E-sport skal med i nyhedsbrevene. 

- Borgermøde i Lille Valby, juni 



Det udsættes til efteråret på grund af tour de France 

- Vikingespil 

Landsbyrådet og kirken kan bevillige billetter til dem der har behov. 

Klaus skal vide det et stykke tid før, for at kunne tage hensyn til det i forhold til udlæg. 

Charlotte og Irene skriver sammen en indbydelse.  

Hver tog noget mad med til fællesbord 

Enighed om at støtte med op til 1000 kr. Kirken anmodes om tilsvarende støtte. 

13. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG).  

b. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet) 

c. Egne midler 

d. Medlemstal (fornyelse af kontingent) 

Se bilag fra Klaus   

Der er 29 der ikke har betalt endnu. Klaus skriver til dem 

14. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 21. juni på biblioteket (åbent møde) flyttes til madpakkehuset i 

Kildemoseparken 

Dagsorden på mødet: 

- Hvad vil det sige at være ”partipolitisk uafhængig”? 

- Møde med aktivitetsudvalget 

- Deltagelse i sportsfest - Hvordan deltager vi? Kan vi få en bedre placering? Foregår d.18. til 21. 

august 

- Mødeplan for efteråret 

Esport meddeles i nyhedsbrevet 

Skt Hans. Vil Oh Happy Day øve til Skt. Hans eller en anden synge for, så der skabes stemning? Vi 

mangler en tilbagemelding fra borgmesteren. Irene og Susanne arrangerer 

Møde om perspektiver - hvad vi vil med landsbyrådet og middag. Forslag enten fredag d. 17.6 eller 

fredag d. 1.7. Jens står for en afstemning. Hvis vejret er godt, så bålmad ved madpakkehuset. Ellers 

hos nogen fra bestyrelsen. Irene og Charlotte ser på madplanlægning . 

Mødet sluttede kl 20:45 

 

Venlig hilsen, Irene og Jens 


