
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AS 5.oktober 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober  
Tilstede: Dorthe, Irene, Jens, Rikke og Anita 
Afbud: Klaus, Charlotte 
 

1. Ordstyrer Dorthe  

2. Referent Anita  

3. Godkendelse af dagsorden: Fast punkt om medlemstal ønskes. I dag under evt. Bevilling til 

udsigtsplatform tages under punkt 9aiii. Ellers ok 

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

 

Reparation af Å’et, lyskæden er i stykker og det skal undersøges hvad det koster og om 

regningen skal splittes op (Hans + Jens) 

 

Ulykkesforsikring er tegnet for brugere. Hvordan ved brugerne at de er dækket af vores 

forsikring. Jens skriver på vores hjemmeside om forsikringen for brugere og for frivillige. 

 

Vi har afregnet for bevillingen til ”Vores Natur”. Vi har brugt næsten hele bevillingen på nær 

287 kr. 

 

Vi har holdt fødselsdag.  

 

Vi mangler at skrive til 4000Nord medlemmerne. Kim har trukket sig fra bestyrelsen, så der er 

kun Rikke tilbage. Vi vil gerne skrive til medlemmerne at der ikke er kræfter i bestyrelsen til at 

drive 4000Nord, men at der ligger penge at arbejde med, hvis andre medlemmer har kræfterne 

til at bruge dem. Vi diskuterer, hvad ønsket er i forhold til 4000Nord. Jens skrives på som 

kontaktperson og Rikke skriver ud til medlemmerne med svarfrist 1.november 2021. Hvis ingen 

henvender sig, så lukkes 4000Nord aktiviteter. 

 

Problemer på butikstorv udkørsel gør det kaotisk, vi har givet vores input til veje og grønne 

områder. 

 

Der er lugtgener ved Kildemoseparken. Fors har lovet at sætte kulfilter på og sætte tættere låg 

på. 

 

Egne midler: Vi har fået en ny status, se punkt 10 

 

5. Perspektiver for arbejdet i Landsbyrådet. Hvad skal vi prioritere fremover?  

Bilag: Prioritering af kommende indsats af 21.1.2020 

 

Vi vil skille drift fra udviklingsområder. Der skal skrives et årshjul med aktiviteter i drift og ad 

hoc drift noteres, Irene skriver udkast og vi kigger på det sammen næste gang. Næste gang vil vi 

brainstorme på udviklingsområder og prioritere indsatsen.  

- Henvendelse fra Omsorgscentret Irene er i gang med. Irene, Klaus og Kristian Gylling vil gerne 

være tovholder for frivillige cykelpiloter, kaffedrikning, gåture mv. Tovholdere skiftes til at 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


sørge for at de frivillige og beboerne mødes. I første omgang mødes tovholderne med lederen 

af omsorgscenteret Gitte 

6. Hvordan tydeliggør vi vores succeser?  

Formål at skaffe nye medlemmer. 

Dorthe og Jens har været aktive med at beskrevet de vigtigste succeser til plancher og 

hjemmeside.  5 afsluttede projekter øverst,  

Igangværende aktiviteter skal tilføjes.  

De målbare ting er nemme at skrive, de bløde er sværere. Dorthe og Anita skriver noget 

sammen om vores integrationsindsats.  

Derudover skal vi løbende gøre opmærksom på at få fortalt om vores succeser på Facebook.  

 

7. Kanaler til kommunikation (opfølgning på generalforsamling) 

 

Der er en Landsby-app som medlemmet Claus Bo ser som alternativ til Facebook. Vi har ikke 

kræfter til at drive endnu en kanal og heller ikke økonomi, men hvis andre vil drive den og kan 

skaffe finansieringen, er man velkommen.   

 

8. Forslag til procedure for optagelse af medlemmer uden for vores område: 

Det foreslås at formand og næstformand tager stilling i forening. Ved uenighed eller afvisning 

tages spørgsmålet op på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Da det står i vedtægterne at ”udensogns” medlemmer skal søge skriftligt, godkender 

bestyrelsen at næstformand og formand tager beslutningen. 

 

 

9. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Fællestræf for landsbyråd og –laug i Roskilde Kommune. 

Det var inspirerende. Der er kommet kontaktpersoner og en hjemmeside  

 

ii. Ansøgning til Rotary om grillrist imødekommet med 2000 kr. 

Grillrist er købt og mangler at blive sat op 

 

iii. Kildemoseparken + udkigstårn 

Indvielsen er udskudt. Der skal søges byggetilladelse til madpakkehus. Det er 

meget vådt i efteråret. Susanne fra aktivitetsudvalget sender byggeansøgning 

afsted. Uglekassen er sat op. Madpakkehusmaterialer er indkøbt, de opbevares 

i Hvedstrup Præstegård. 

Udkigstårnet fra Teknisk Skole kommer til at koste ca. 1600 kr, det bevilliger 

bestyrelsen enstemmigt.   

 

 

iv. Vælgermøde 28.10.  

Der er to formål nemlig at få flere til at stemme, og at gøre politikerne 

opmærksomme på at Ågerup og omegn findes og har behov. 

Der er 11 partier, der deltager. 

Der serveres en øl eller en vand til deltagerne 

Hver deltager får 100 sekunder til at fortælle om hvorfor man skal stemme på 

dem.   

Derefter er det gruppearbejde om:   

https://www.aaol.dk/succeser
https://www.roskilde.dk/da-dk/fritid-og-faellesskaber/faellesskaber/landsbyrad/


- Børn og unge (Irene er ordstyrer og igangsætter) 

- Veje og transport (Rikke er ordstyrer og igangsætter) 

- Klima energi og bæredygtighed (Jens er ordstyrer og igangsætter) 

 

Tovholder for hele arrangementet er Jens 

Irene, Rikke og Jens skriver sammen om detajlplanlægning 

 

v. Gundsø Syd (Irene) to gange om året er der møde på biblioteket. Referatet 

sendes rundt 

vi. Fødselsdagsarrangement 20.9. Fint arrangement, vi fik afprøvet elektronisk 

tilmelding af nye medlemmer. 

vii. Landsbypris: se udsendt mail 

viii. Webinar om hvordan vi får indflydelse på KV21 (Jens) 

Spændende oplæg i forhold til organisationer og byrådet. Årshjul for 

politikerne blev gennemgået. Politisk skal man være farveblind, det vil sige at 

man skal være villig til at samarbejde med dem der går ind for vores sag og 

dem der er med på at tænke anderledes. Koblinger mellem politikernes 

mærkesager og landsbyrådets interesseområder. God ide at tænke alternativt, 

når man gerne vil have opmærksomhed. 

 

b. 4000nord. Rikke. Se punkt 4  

c. Trafikudvalg. Rikke. Ikke nået 

d. Aktivitetsudvalg. Irene. Ikke nået 

10. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status. 

Ikke nået 

11. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 1. december kl. 19-21.  Irene er vært 

- Julefrokosten udskydes til efter jul 

- Perspektiver i arbejdet. Hvad skal vi prioritere fremover 

- Hvordan tager vi debat om uafhængighed af politik? 

- Mødekalender 1. halvår 2022 

-Medlemstal og mailchimp. Der er i dag 233 medlemmer  

Rikke har lavet tre formularer, så vi får medlemmernes data direkte ind i Mailchimp: 

a) pop-up 

b) indlejret på medlemssiden 

c) Link som kan bruges af bestyrelsen ved arrangementer og giver en ekstra fin side. Rikke 

lovede at sende linket rundt til alle. 

Der har været lidt problemer med at få sendt formularerne, det må være dårlige forbindelser 

og/eller kolde fingre der er årsag til problemerne. Det er bedst at bruge de frivilliges mobil eller 

Ipad (som er på nettet) via link til at melde folk ind.  

Hvis elektronikken svigter bruges papirformular, hvor der oplyses adresse, tlf og emailadresse. 

Man skal sikre sig, at alt er læseligt, ikke mindste mailadressen. 

 

 

  

 


