
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AS 04. oktober 2022 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den oktober kl. 19.00-21.00 hos Jens 
Til stede: Sardar, Irene, Jens, Klaus og Anita  
Afbud: Charlotte 
 
Referat 
 

1. Valg af ordstyrer - Klaus 

2. Valg af referent - Anita  

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af ekstra punkt under 5c om 

Julearrangement sammen med kirken 

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

- Å’et igen, der arbejdes stadig på det 

- Betaling med Mobile Pay på decembermøde 

- Inventarliste er på vej 

- Arbejdet med en ny bænk afventer  

- Shelteret ved Kildemoseparken venter på Fors  

- Bankskifte: Klaus er i gang, men hører ikke noget fra den nye bank - Arbejdernes 

landsbank 

- Energimøde d. 17.11 Mange vil gerne have fjernvarme. 

- Skolebehov i Kildemoseparken: måske hjælp til plexiglasplade til et skab 

- Platform: Grundejerforeningen og de nærmeste naboer er spurgt. 

- Synlighed for foreningen - vi taler om det igen ved december mødet. 

- Oprydning i Kildemoseparken er blevet bedre efter Irene har talt lidt med brugere. 

5. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Vi har ikke søgt om Landsbyprisen i år 

ii. Frivillig Fredag 30.9 Jens var med og fik netværket med lidt forskellige og nydt 

arrangementet 

iii. Fællesbladet, deadline 1.10 Landsbyrådet har skrevet lidt forskelligt til bladet  

b. Trafikudvalg. Rikke har skrevet til Morten fra Roskilde Kommune angående forløbet af 

den kommende cykelsti fra Gundsølille til Kirkerupvej, men har endnu ikke fået svar. 

c. Aktivitetsudvalg. Irene 

-Fødselsdagsfest ved Coop365/Brugsen. Der var ikke ret mange der havde tid og lyst til 

at tale en tirsdag eftermiddag. Mandag eller lørdag har tidligere været klart bedre. 

Børnene ville gerne lege med.  

- Salvadparken 1.10 En succes trods en smule regnvejr, fin deltagelse  

- Juletræ 26.11 

Hvor meget skal vi tænde lyskæden i år (knapt 40 watt) i lyset af energikrisen? Den 

plejer at være tændt ca. 16-22 og igen 7-9 frem til Hellig Trekonger. Besluttet at der 

skal være lys. Kan man købe lyskæder med solceller? Anita undersøger om det kan 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


købes. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så vil vi forkorte dagene det er tændt. Vi kan evt. 

slukke for å’et i den periode for at markere at vi er klar over at vi skal spare på 

strømmen. 

Julemand der skal tænde træet. Manden er fundet som ekspedient i 365.  

- Julearrangement med kirken i etnisk forrum, datoen er vi i tvivl. Bare vi kan få 

organist Christian til at spille orgel. Så kan en af os evt bede indgangs- og 

udgangsbønnen. Irene arrangerer kaffe planlægning med Kristian 

- Græskar udskæring på biblioteket den sidste lørdag i efterårsferien d. 22.10 

d. Etnisk Forum. Irene 

Nye beboere i vandværket (syrere fra Høje Taastrup) er flyttet ind. Irene tager kontakt. 

e. Kildemoseparkudvalget. Jens taler med en repræsentant fra Fors. Kommunen har slået 

græsset og området bliver holdt pænt af brugere og landsbyråd. Kulfiltre er i restordre.  

Vi vil gerne holde indvielse af parken og helst med Fors men hvis det ikke kan lade sig 

gøre, så evt. med spejderne.  

Efter der er blevet slået, kommer der mange nye kimplanter. 

6. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status. Bilag  

a. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet). Der er gang i at bruge af 

pengene 

b. Egne midler 

c. Medlemstal (fornyelse af kontingent) 

Klaus vil gerne stoppe, Irene har fundet en ny mulig kasserer. De holder møde sammen 

med Klaus snarest 

7. Evt., herunder næste møde  

Næste møde + julefrokost holdes 1.12 kl 17-? Vært: Irene. Irene er tovholder for maden. 

- Opkrævning af kontingent med MobilePay ved Charlotte 

- Mødeplan for foråret 2022, incl. generalforsamling 

- Landsbyrådets synlighed 1.12 eller efter jul? 

- Julefrokost 

 


