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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd onsdag den 04. december 2018 i dejlige 

omgivelser hos Jens Larsen 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Bente Elster Sørensen 

 Jens Larsen 

 Steen Broby 

 Hans Brüsch (suppleant) 

 Nicolaj Jensen (suppleant) 

 

Afbud fra: Rikke Hansen 

 

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

04. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 

a. JP og JL har afholdt møde med Johnny Magnussen og samarbejde omkring 

kontingentopkrævning i Landsbyrådet. Positivt møde. Se punkt 7 

b. Køb af gule veste. Se punkt 5 

c. Generalforsamling 2019 afholdes i Sognegården den 9. april. Thomas Breddam har givet tilsagn 

om deltagelse. 

d. UVEG har tildelt os 50.000 kr. til etablering af en madpakkehytte. 

e. Legeplads for de lidt større børn kan foregå på Impulsen. 

 

05. Indkøb af overtræksveste med logo 

a. JP indkøber gule veste i én farve og vælger størrelser, som passer nogenlunde til bestyrelsens 

medlemmer. 

 

06. Forslag om oprettelse af lektiecafé for voksne v/Irene 

a. ”Sprog Lounge” på Åbakkevængets beboerhus mandag 16-18 i lige uger, første gang den 7. 

januar 2019. Initiativet markedsføres via Facebook, Nyhedsbrev m.m. 

b. Mandskab efterlyses. JL meldte sig på banen til lejlighedsvis deltagelse. 

 

07. Forslag om opkrævning af kontingent i samarbejde med GSGIF 
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a. Bestyrelsen tiltrådte, at kontingent opkræves via GSGIF’s system, hvorved Landsbyrådet bliver 

oprettet som en afdeling under GSGIF. Det stiller krav til vejledende information ved 

kontingentindbetalingen. I systemet er der en funktion, hvor man kan sætte flueben ved 

abonnement (kontinuerlig betaling). Claus kontakter Susanne Grøndal. 

 

08. Forslag til mødeplan 1. halvår 2019 

a. Vedhæftet som bilag. 

 

09. Nyhedsbrev december 2018 

a. Blev gennemgået og godkendt. 

 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formanden 

Der er afholdt møde med formændene for GSGIF og Hallen samt den lokale sognepræst. 

Samarbejde omkring uddelingen af Fællesbladet. 

Flytning af sommerfesten fra sportspladsen til hallen blev drøftet på baggrund af, at der ikke 

længere gives tilskud til teltleje m.m. 

Der blev i år arrangeret juleklip og juletræsfest i hallen med 150 børn og 100 voksne. 

Der vil være juletræ ved Fakta næste år. 

b. Nyt om Zebraby-projekter 

Legepladsen ved Impulsen udbygges 

Butikstorvet forskønnes og indvies 19. januar med deltagelse af borgmesteren 

Loftet på biblioteket gøres i stand som mødelokale 

c. 4000nord 

Vi arrangerer GDPR-workshops i Sognegården den 7. og 28. februar, hvor elitegruppen vil 

vejlede deltagerne i at udforme en persondatapolitik til deres egen lille virksomhed. Der skal 

kobles noget trækkraft på i form af en ekstern indlægsholder. 

Vi forsøger at få produceret en story-telling omkring områdets fødevareproducenter og deres 

produkter. SB og JP checker, at det ligger indenfor budgettets rammer. 

d. Fibernet 

Nord: Reetablering kan ikke nås inden årsskiftet, hvilket kræver noget dispensationsarbejde. 

Bredbåndet opleves som lejlighedsvis ustabilt. 

Ågerup: Etableringen bliver ikke færdiggjort i november som lovet. 

e. Nyt fra udvalg (trafik, aktiviteter og lokal udvikling 

Der har været afholdt møde med lodsejerne i forbindelse med etableringen af kombineret 

cykel/gangsti St. Valby-Gundsølille. Yderst positivt. Flere lodsejere gav tilsagn om at afgive jord 

gratis. 

Se bilag: Referat fra møde i aktivitetsudvalget 

 

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status  

a. Kassereren fremviste et driftsoverskud på 13.789,83 kr. 

b. Saldoen inkl. tilskudsmidler er på 99.000 kr. 

c. Vi respekterer det budget for 2019, som blev vedtaget på generalforsamlingen, selv om 

medlemsantallet i dag er ret meget højere end det, som var forudsat i budget 2019. 

 

12. Eventuelt 
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a. Lindebjergskolen ønsker at profilere sig som bæredygtig, og samarbejder i denne forbindelse 

med FORS om bl.a. et ”bjergvarmeprojekt”. Skolen har endvidere udtrykt ønske om et 

samarbejde i denne forbindelse med Landsbyrådet.  

Landsbyrådet kan i denne forbindelse lade sig repræsentere i en initiativgruppe, som ikke er 

forankret i Landsbyrådet. 

b. Vi har pt. 13 medlemmer, som står til sletning. JP skriver et afskedsbrev til dem med et pænt 

farvel. 

c. Claus ærgrede sig over, at fliserne på Dyssevejs lige numre ikke blev fornyet, da det skete på 

den anden side af vejen. 

d. OK til Irene’s deltagelse i workshop den 19. januar. Bevilget budget 1.500 kr. 

e. Næste møde tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00 på biblioteket. 
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