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jcp  3. april 2022 

Skriftlig beretning til generalforsamling 2022 

Mål og visioner 
Vi kan igen trække vejret efter to år præget af Corona. Mange af vores arrangementer har måtte udsættes, 

tilpasses eller aflyses. Men vi er her stadig og vi har en stribe gode arrangementer på bedding, som vi håber 

at kunne gennemføre i 2022. 

Landsbyrådet fejrede sin 5-års fødselsdag den 20. september 2021 med et arrangement på Butikstorvet, 

som samtidig var en anledning til at møde nye medlemmer.  

Generalforsamlingen godkendte i 2021 vores visioner og mål, så interesserede kan gå ind på vores 

hjemmeside og se, hvad vi arbejder for. Så nu er det nemt at se, hvad vi arbejder for under følgende 

overskrifter: 

- Sikker trafik 

- Bedre kollektiv trafik 

- Adgang til det åbne land 

- Bedre muligheder for det lokale erhvervsliv 

- Fremme miljø, natur og klima 

- Bevarelse af landsbyernes miljø 

- Lokalt samarbejde.  

Læs mere på vores hjemmeside 

Samtidig har vi også gjort en indsats for at få fortalt vores succeshistorier, så det bliver nemmere at se, 

hvad det er man støtter op omkring ved at blive medlem, ligesom vi har fortalt om vores aktiviteter via et 

årshjul.  

 

Stigende medlemstal  
Trods de manglende muligheder for opsøgende arbejde, er det lykkedes os at øge medlemstallet, så vi i 

2021 har haft 225 betalende medlemmer. Det giver en solid bund i vores økonomi, men vi ønsker os fortsat 

flere medlemmer, for at kunne stå så stærkt som muligt. Der er stadig små 1100 husstande i vores opland, 

som ikke har meldt sig ind. Vi åbnede i 2020 for at man kan forære sin nabo et gavemedlemsskab og for at 

områdets foreninger kan melde sig ind. Det vil vi opfordre alle medlemmer til at benytte sig af. 

Økonomi præget af store tilskud 
Målrettede tilskud til foreningens aktiviteter fylder fortsat rigtigt meget i vores omsætning. Det er dejligt, men 

med en omsætning på et sekscifret beløb, er det også vigtigt, at vi har en opsparing til at stå gennem svære tider 

https://www.aaol.dk/m%C3%A5l-og-visioner
https://www.aaol.dk/succeser
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med, samtidig med at vi i hen ad vejen har etableret en del anlæg, som løbende vil skulle fornyes. Derfor ser 

bestyrelsen med tilfredshed på, at det gennem årene gradvist er lykkedes at opspare en egenformue, så vi har 

lidt at stå imod med. 

Kildemoseparken – renseanlæg bliver til aktivitetspark for ung og gammel 
Vi havde drømt om det siden vi første gang hørte om nedlæggelsen af renseanlægget i Ågerup: Det er en 

kæmpegrund på omkring 13.000 hektar (1½ fodboldbane), som måtte kunne bruges til en masse gode 

aktiviteter, ikke mindst for vores opvoksende ungdom. Sørme om det ikke nu bliver en realitet.  

 

Renseanlægget er nu taget ud af drift og ombygget til en pumpestation. FORS har derfor nedtaget alle 

unødvendige anlæg. De er nu i færd med at ændre anvendelsen af området med stier og anlæg, så det 

fremover bliver frit tilgængeligt for borgerne. Området ligger centralt placeret for borgerne i Ågerup, Store 

Valby og Gundsølille. 

Vi indkaldte til ideer til brug af området allerede i forbindelse med generalforsamlingen i 2020. Siden har vi 

også udskrevet en navnekonkurrence og -afstemning. Tak for de mange gode forslag der kom og den store 

deltagelse i afstemningen.  

Landsbyrådet er derefter gået i dialog med FORS om at indpasse aktiviteter, som efterspørges lokalt. Det 

drejer det sig om: 

 Træningsredskaber til udendørs fitness  

 Grusbane til BMX/fjernstyrede biler 

 Overdækket madpakkehus (etableres af Landsbyrådet med støtte fra Roskilde Kommune, UVEG) 

 En bålplads betalt af midler fra Rotary. 

Minsandten om ikke FORS tilbød at etablere både fitness-redskaber og en grusbane. Det hele er placeret i 

et parklignende område, hvor FORS har etableret stier og sået hjemmehørende planter. 

Landsbyrådet vil organisere et løbende opsyn, så der bliver samlet skrald og holdt øje med vandalisme og 

slid. Tingene bliver opført i gode robuste materialer, men selvfølgelig vil der hen ad vejen opstå behov for 

genanskaffelser, hvor vi så må gå fondsvejen. 
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Roskilde Kommune har lovet at stå for en årlig slåning og evt. rydning af træer. FORS og Landsbyrådet 

arbejder på en brugeraftale. 

Med det skitserede indhold er det vores forventning, at vi får skabt en park som alle aldersgrupper i 

nærområdet vil kunne have glæde af, og som vil kunne danne ramme om nye fællesskaber. Landsbyrådet 

vil sørge for et løbende tilsyn med området. Bestyrelsen hører gerne fra flere, der vil være med til at 

varetage tilsynet. Vi forventer i skrivende stund at parken vil blive gjort færdig i marts, og ser frem til en 

storslået indvielse i maj-juni. Her er plads nok til at alle kan være med.  

SkatePark indviet 

Ved sommerfesten i 2019 kom en flok store drenge til Landsbyrådet og fortalte at de ønskede sig en skatepark. 
Så blev vi enige om, at hvis de ville hjælpe til med at samle underskrifter og designe en bane, ville Landsbyrådet 

hjælpe med at søge penge, som vi fik bevilget af Roskilde Kommune: 168.000 kroner fra Ud og Leg Puljen til 
asfalt og anlæg. Desværre blev projektet forsinket af Coronaen, men i foråret 2021 blev Skateparken ved 
Lindebjergskolen bygget af en lokal tømrerlærling med god hjælp fra frivillige, så den stod klar til indvielse den 
28. maj.  Godt 60 voksne og børn var mødt frem til indvielsen, som blev forestået af den daværende formand for 
kommunens kultur- og idrætsudvalg, Claus Larsen. Vi var heldige at solen kiggede frem og regnen lige holdt 
pause til arrangementet var færdigt. Tak til alle de fremmødte, tak til drengene som kæmpede for at deres drøm 
skulle blive til virkelighed. 
Tovholder: Irene Vinther-Larsen 
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Repair Café Ågerup  

Repair Caféen blev indviet i august 2020. De første opgaver rækker vidt fra en gammel kaffekværn til en 
højtryksrenser og siden er der repareret røremaskine, fiskehjul, radio, vandrestave, motorsav samt flere B&O 
anlæg osv. 

Formålet med en Repair Café er at mindske de store mængder af brugte og defekte ting der smides ud, samt øge 
lysten til selv at prøve at reparere. 

Caféen ligger på 1. sal over biblioteket og er åben den sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 18. Konceptet 
er "hjælp til selvhjælp": Mød op i caféen og få hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere til selv at reparere det 
medbragte.  

Caféen har nu opbygget en gruppe på fem frivillige ”fiksere”, der står parat med gode råd.  

Vi har modtaget støtte til indkøb af værktøj fra LB forsikring (gennem Repair Cafe Danmark). 

Tovholder: Hans Brüsch 

Himmelev Skov kommer nærmere 

Skovrejsningen syd for Ågerup-St. Valby er rykket et skridt nærmere med den samarbejdsaftale mellem Roskilde 
Kommune, HOFOR og Naturstyrelsen som var i høring i 2021. Landsbyrådet har svaret, at vi er meget positive 
overfor planerne om at plante skov, men rejser også to obs-punkter.  

Naturstyrelsen har siden offentliggjort samarbejdsaftalen om udvidelsen af Himmelev Skov. I forhold til 
høringsoplægget imødekom man Landsbyrådet og de protesterende borgere i St. Valby på to punkter:  

1. Det er præciseret, at i områder udpeget som neutralområder for skovrejsning, f.eks. området vest for Store 
Valby, vil udgangspunktet ved den konkrete planlægning være at friholde en betydelig højere andel af lysåbne 
naturområder end gennemsnitligt 1/3, som gælder for hele skovrejsningsprojektet.  

2. Kommunens mulighed for at søge om dispensation fra skovbyggelinjen er taget ud af aftalen. 

Se aftalen og afgrænsning af området på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Erhvervsnetværket 4000nord nedlagt 
Takket være støtte fra Kommunens Erhvervsudvalg og fra Landdistriktspuljen har vi holdt en række 

workshops siden starten i 2018 og etableret et netværk som nåede op på 210 interesserede 

erhvervsdrivende ikke kun i vores eget område, men også i Herringløse, Hvedstrup og Gundsømagle.  

Oprindeligt skulle projektet slutte 30.6.2019, men vi fik lov at overføre de resterende midler fra Roskilde 

Kommune til udgangen af 2021. Desværre måtte bestyrelsen ved udgangen af 2021 konstatere at 

arbejdsgruppen har tabt pusten, samtidig med at der ikke er nogen der lige har haft en god ide til, hvordan 

vi kunne komme videre.  

https://naturstyrelsen.dk/.../udvidelse-af-skovrejsning.../
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Derfor så vi ikke anden løsning end at nedlægge netværket. Vi har prøvet ideen grundigt af med en række 

forskellige arrangementer, men vi må konstatere at der ikke er det tilstrækkelige overskud i netværket til 

sådanne ”nice-to-have”-arrangementer.  

Det betyder samtidig at vi har nedlagt www.4000nord.dk og vil returnere de resterende godt 10.000 kr til 

kommunen. 

Tak til alle de lokale erhvervsdrivende som har været med i initiativet. 

Kontakt: Rikke Hansen 

Ny cykelsti på vej 

Gundsølille-Østrup  
Etape 1 fra Gundsølille til Kirkerupvej kommer i 2021-2022. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2021og 4 mio. kr. i 

2022 til etablering af dobbeltrettet cykelsti. Forventningen er, at projekteringen af stien igangsættes i 2021 

og anlæg af stien sker tidligst i 2022. Det er endnu uklart, om man for 5,5 mio. kr. kan anlægge stien ml. 

Gundsølille og Kirkerupvej fuldt ud.  

Landsbyrådet har holdt møde med lodsejere, hvor der vil blive drøftet de ”vanskelige steder” på 

strækningen. Efterfølgende har vi deltaget i et fælles møde med kommunens sagsbehandlere, som fik 

masser af stof med hjem til at skitsere et forløb for den kommende cykelsti. 

Der er desværre ikke afsat midler til en fortsættelse af cykelstien til Østrup. Landsbyrådet vil presse på med 

dette projekt da det i helhed vil give mening. 

Flere cykelstier 
Derudover prioriterer vi cykelsti på følgende strækninger: 

- Gundsølille – Tågerup 

- Store Valby til Gundsølille og Store Valby til Ågerup 

- Ågerup til Trekroner ad Slæggerupvej. 

Tovholder: Rikke Hansen 

Aktiviteter 

Aktivitetsgruppen har nu 5 meget aktive medlemmer, men vi har ofte brug for folk til at planlægge og 

gennemføre de mange ting gruppen har ønsker om. 

 Afholdte aktiviteter 

 Affaldsindsamling  - hver for sig under Coronaen– med rekordtilslutning. 50 deltagere. Efter indsamling 

af affald var der kaffe i gården foran Sognegården.  

 Aftentur til i Salvadparken i oktober med 29 unge og gamle deltagere. Bålmad, hygge og skattejagt 

(sammen med kirkens Etnisk Forum og Vores Natur). 

 Krible-Krable dag ved Kildemosesøen (i samarbejde med Lindebjergskolen). Afholdt maj hvor der kom 

25 børn og voksne. 

http://www.4000nord.dk/
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 Leg og natur i Salvadparken. Sammen med Etnisk Forum. I det dejlige vejr fiskede vi efter smådyr, så på 

planter, bagte snobrød mv. og hyggede os. 

 Landbyrådet bakkede op om årets sportsfest, hvor vi samtidig benyttede lejligheden til at opfordre alle 

til at melde sig ind i Landsbyrådet. Vi havde afstemning om hvilke emner, vi skulle spørge vores 

byrådskandidater om ved Landsbyrådets vælgermøde i oktober.  I vores pavillon og alle børn blev 

opfordret til at tegne ting de gerne ville have i Ågerup og omegn. I alt 42 tegninger blev det til, som 

efterfølgende blev udstillet på biblioteket 

 Vi holdt fælles og dejlig Sankt Hans fest i Gundsølille sammen med Bolundspejderne. 

Naturfagskoordinator Thomas Tingstrup, Lindebjergskolen, holdt en fin båltale om vores forunderlige 

natur 

 Vi besøgte Hvedshøj hvor biolog Claus Helweg Ovesen fortalte om lav skorzoner, skovkløver og andre 

af gravhøjens planter, Niels Th Ilsøe fortalte om hvor kompliceret det er at udtage lavbundsjord, Ib 

Nielsen fortalte om fortidens stormandsbegravelse og Jens Pedersen guidede en tur til fugletårnet på 

engen, hvor vi bla. så rørhøg og hørte tornsangeren synge.       

 I efteråret holdt vi igen en af Ib Nielsens populære guidede ture i Gammel Ågerup. 

 Højtlæsning for børn på biblioteket. Vi sørgede for oplæsere, biblioteket for kiks og saftevand. Vi 

gentager succesen igen I år. 

 Populære foredrag fra Aarhus Universitet – i samarbejde med GSGIF. Stor tak til idrætsforeningen for 

dette initiativ. Det fortsætte igen i år, nu mødes vi I Gundsølille hallen.  

 Opstilling og tænding af juletræ på Butikstorvet. I år serverede vi gløgg, saftevand og pebernødder. 

Imens spillede Vibeke Pagter julesange på harmonika. 

 Vandretur til Bolund - sammen med Etnisk Forum. Turen samlede 19 deltagere i februars bidende 

kulde fordelt i grupper på max. 5 deltagere (Corona-tiltag), som fik en skriftlig guide til fugle og 

legender. 

 Markering af Landsbyrådets 5 års fødselsdag på Ågerup Butikstorv med dåsekast, musik ved Vibeke 

Pagter og medlemstilbud. Vi havde en hyggelig eftermiddag og fik ca. 10 nye medlemmer 

Tovholder: Irene Vinther-Larsen 

Præstegårdshaverne 
Der er blevet sat mere skik på haverne, som ligger langs østsiden af boldbanerne i Ågerup. I foråret fik 

havedyrkerne igen i år god hjælp til at få fræset jorden. På de udyrkede arealer blomstrede masser af 

kløver. Så skal de bare slås med le en enkelt gang årligt. I sensommeren var der fælles havedag, hvor der 

blev luget tidsler og udvekslet tips om dyrkning og brug af grøntsager i køkkenet. Kirken stiller jorden til 

rådighed og har doneret frø til blomsterområdet samt til værdigt trængende. 

Der er kommet en del nye havedyrkere medens andre er stoppet, så der er stadig nogle pladser tilbage. 

Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190 

Gå eller cykle en tur 
Naturen er åben 24/7, uanset Corona. Vi har samlet en række ture og oplevelser i lokalområdet på aaol.dk/ture. 
Her finder du oplevelser i naturen og steder med kulturhistorisk værdi. Siderne udbygges løbende - mangler du 
noget så giv os et praj. 

https://www.aaol.dk/ture
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Senest har vi tilføjet forslag til en lokal cykelrute. Mest med henblik på turister, som ikke kender området. Men 
selvfølgelig også for lokale. Vi holdt en navnekonkurrence på Facebook og ruten er nu døbt Gundsøsporet. I 2022 
skal vi have skiltet ruten. Finansieret af en bevilling fra Friluftsrådet. 
Tovholder: Susanne Møller 
 

E-sport og drama for unge (+10 år)  
Hver anden fredag stiller frivillige fra kirken og Landsbyrådet normalt i Præste- og Sognegården, hvor unge 
mødes og har nogle hyggelige timer sammen i trygge rammer. Vi har holdt pause en god del af 2021 pga. 
Corona, men er startet op igen efter nytår. Det er for børn fra 10 år og opefter. Der er pt. plads til en 3-4 børn 
mere. Aktuelt søges penge til nye computere. 
Tovholder: Irene Vinther-Larsen og Jan Danielsen 
 

Børnehuset Trylleskoven åbnet 
Kort før jul åbnede det ”nye” børnehus ved foden af Dyssevej. Det var dejligt at byrådet til sidst lyttede til de 
lokale røster, heriblandt Landsbyrådet, og lod fornuften sejre, så vi atter kan få passet vores børn lokalt. 
 

Vælgermøde 
I lighed med 2017 holdt vi et vælgermøde som optakt til KV17. Denne gang havde vi samlet repræsentanter for 
12 lister og partier, som stillede op til byrådsvalget i Roskilde. Tilhørerne fik en livlig aften og der blev spurgt 
ivrigt ind til aftenens tre emner: 

1. Transport (trafiksikkerhed, cykelstier, busser mv) 

2. Børn og unge 

3. Klima, energi og bæredygtighed (transport, opvarmning mv.) 

Emnerne var valgt efter en afstemning blandt deltagerne ved årets Sportsfest i Ågerup. 

Årsmøde ”Veje og Grønne Områder” i Roskilde Kommune 
I 2021 har vi bl.a. fået chikaner på Gundsølillevej i Ågerup som et resultat i vores løbende kontakt med 
kommunen.  
Landsbyrådet er igen i 2022 kaldt til ”årsmøde” med Veje og Grønne Områder. Aktuelt har vi samlet input via 
Facebook. Igen i år har det vakt stor interesse, ikke mindst omkring at gøre vejene sikre og få flere cykelstier. 
 

Tovholder: Rikke Hansen 

Og så har vi også 
- passet bytteskab, hundeskov og frøbibliotek 
- fortsat annoncering i Kvartalsnyt 
- fortsat med at bidrage til indhold og uddeling af Fællesbladet. Fra starten af 2021 er Fællesbladet 

fusioneret med Kvartalsnyt. Det gør uddelingen nemmere. 
- fortsat med månedligt at udsende mails til medlemmerne om arrangementer – ind mellem vores 

fyldigere nyhedsbreve.  
- deltaget i GundsøSyd netværkets møder 
- brugt vinterens Coronarestriktioner til en besigtigelsestur, som gik fra Kildemoseparken til Skateparken. 

https://www.aaol.dk/cykelrute

