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as 21. juni 2022 

 

 

Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni kl. 19.00-21.00 i 
Kildemoseparken 
 
Til stede: Jens, Irene, Klaus, Anita, Sardar + 5 gæster 
Afbud: Charlotte, Rikke 
 

1. Valg af ordstyrer 

Klaus 

2. Valg af referent  

Anita 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, men punkt 9 omformes til en diskussion om behovet for et ”trykt” 

nyhedsbrev 

4. Velkommen til Sardar 

Vi bød velkommen 

5. Hvad vil det sige at være partipolitisk uafhængig? 

Opfølgning på generalforsamling 2021 

Formanden fortalte, hvorfor vi har taget diskussionen op. Nemlig at vi har haft 

diskussioner i bestyrelsen og på generalforsamlingen i 2021 om hvorvidt vi er 

upolitiske, når vi arbejder sammen med politikere fra området og organisationer. 

Vi talte indledningsvis sammen parvis og fremlagde herefter for alle: 

 

Par 1. Kan vi tillade os at kommentere på en verserende sag, der behandles i 

byrådet? Der var enighed om at det kan være farligt for Landsbyrådet at 

kommentere på en sag, hvor folk i området er splittet, men hvis der er bred enighed, 

bør det ikke afholde os, hvis vi fx er uenige i byrådets beslutning  

 

Par 2. Meget af det vi beskæftiger os med i landsbyrådet, er ikke særlig politisk. Alle 

bør inviteres. 

 

Par 3. Vi kunne godt have periodiske møder med politikerne. Vi bør ikke sige nej til 

at tale med partier, hvis de spørger. Det er måske problematisk, når vi modtager 

donationer fra givere som er politisk aktive.  

 

Par 4. Vi skal dele sol og vind lige. Det kan være lidt problematisk med bevægelser, 

eksempelvis bevægelser mod motorveje, hvis det er en sag som splitter folk i 

området.  

Formanden takkede for gode inputs. 
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6. Shelter? Oplæg fra Charlotte. Bilag 

Jens viste Charlottes forslag og fortalte at det i givet fald ville kræve et OK fra FORS 

og en byggetilladelse fra kommunen. Det kunne også være en god ide at søge 

ekstern finansiering af de ca. 4.000 kr, som forslaget indebærer.  

Herefter diskuterede vi: 

Hvordan er det med toiletforhold, hvis vi ønsker et shelter her. Et forslag var at 

sætte hundeposer op til når folk skulle på toilettet. Man kan også på 

spejdermaner tage en feltspade med. Der er offentligt toilet ved biblioteket og 

kirken og hallen. Der bør sættes et skilt op med oplysninger om toiletter i 

området. 

Der var enighed om at arbejde videre med et shelter i området. Med baggrund i 

forslaget kan vi godt sælge de overskydende kalmar-brædder. 

7. Ny bank? Oplæg ved Irene og Klaus 

Det besluttedes at vi skifter til Arbejdernes landsbank, da det er billigere og der 

stadig er adgang til kontoen for to bestyrelsesmedlemmer. 

8. Mødeplan for efteråret. Bilag 
Bestyrelsen godkendte planen, så møder holdes: 

Tirsdag d. 16. august kl. 19-21 

Tirsdag d. 4. oktober kl. 19-21 

Torsdag d. 1. december kl. 18- 

9. Nyhedsbrev 2022 nr. 1. 

Formanden beklagede, at han ikke som lovet havde udsendt udkast til nyhedsbrev, 

men han havde diskuteret med Irene, om ikke tiden var løbet fra det tosiders 

”trykte” nyhedsbrev, nu hvor vi udsender månedlige nyhedsmails med kommende 

begivenheder. 

Vi besluttede at gentænke det og skrive om begivenheder der er fundet sted en 

gang om året og sender det ud til alle husstande via Fællesbladet. 

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

Der skal skrives en tilbagemelding på mødet med Vej og Park på Facebook 

11. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Problemer med adgang til eBoks via MitID, men det virker med 

nøglekort lidt endnu. 

ii. Sportsfest 18.-21. august. Jens og Irene koordinerer vores deltagelse 

lørdag-søndag (Lars, Irene, Jens, Anita, Hanne) 

iii. Arbejdsdag i Hundeskoven. Irene 

Der var 4 kvinder der holdt arbejdsdag, men de havde meget 

vanskeligt ved at starte buskrydderen. Der kan også bruges le. 

Måske kan Brian lokkes med, nu der er flere der hjælper. 

https://www.aaol.dk/bestyrelse
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iv. Energimøde til efteråret med Roskilde Kommune. Jens 

Jens tager ind til kommunen på næste onsdag og aftaler nærmere. 

Planen er at mødet skal foregå til september. 

v. Formanden fortalte at han havde lovet Lindebjergskolen et mindre 

parti af vores overskydende kalmarbrædder.  

b. Trafikudvalg. Rikke 

Mødet med vej og grønne områder er afholdt og Jens lægger et resume ud 

på Facebook. 

c. Aktivitetsudvalg. Irene 

Vi har cirka en aktivitet om måneden.  Næste gang er det en tur til 

Vikingespillet i Frederikssund 3. juli, det starter kl. 15:30. Jens bemærkede, 

at det burde slås op på Facebook og sendes til medlemmerne snarest. Irene 

sender ham den nødvendige info 

d. Det næste er en tur i Salvadparken 

e. Etnisk Forum. Irene 

Der arrangeres stadig aktiviteter, hvor de gamle danskere og de nye mødes.  

Kommunen må ikke oplyse os om hvem der bor her. Så vi skal selv finde nye 

tilflyttere, men måske kan vi skrive lidt reklame for foreningen, som 

kommunen så kan give til dem der er flyttet hertil. Sardar, Irene og Anita 

kigger på det 

f. Kildemoseparkudvalget. Jens 

Hører intet fra FORS, trods rykker. Derfor trækker det desværre ud med 

indvielsen. Det lugter stadig og det vil vi gerne have ordnet inden indvielsen 

Lars Jacobsen roste madpakkehytten og området i det hele taget, der bruges 

flittigt, bl.a. af børnehuset og skolen. Han spurgte om bænken fra 

Kildemosesøen burde flyttes til Kildemoseparken? Der kan måske bestilles en 

ekstra bænk. Jens taler med skole og børnehus om deres behov 

Blomsterne i området må gerne plukkes. 

Vi vil gerne have filmet liv i området (Jens) 

12. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status. Bilag  

a. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG). 

Jens indsender regnskab og rapport snarest  

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

begyndt at bruge af de bevilgede penge. Har aftalt omfang med Klaus 

c. Egne midler 

d. Medlemstal (fornyelse af kontingent) 

Vi er 221 medlemmer i foreningen. Vi tilbyder nye medlemmer i august at 

kontingent gælder for resten af 2022 og 2023. 

13. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 1. juli i Kildemoseparken  

- Perspektiver for arbejdet i Landsbyrådet 

- Sommerspisning 

Vi vil gerne have gang i bålet, der skal findes tørt brænde 
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Tak for god ro og orden. Trods en lang dagsorden sluttede vi før kl. 21. God ordstyrer. 


