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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd onsdag den 25. april 2018, afholdt på 

biblioteket. 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Bente Elster Sørensen 

 Jens Larsen 

 Rikke Hansen 

 Steen Broby 

 Nicolaj Jensen (suppleant) 

 

Afbud fra: Hans Brüsch (suppleant) 

 

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. Velkommen til Rikke, Jens L. og Nicolaj 

a. Præsentationsrunde blev afholdt 

b. Jens forklarede hvordan Zebra-projektet ledes og administreres, og i hvor høj grad AAOL har 

indflydelse på forbruget af økonomiske midler. 

 

05. Konstituering af bestyrelsen 

a. Kasserer: Claus 

b. Referent: Steen 

c. Kommunikation: Jens 

d. ZebraBy: Irene, Jens og Claus 

e. Trafik: Hans, Rikke og Nicolaj 

f. Arrangementer & lokal udvikling: Irene, Bente og Claus. Den øvrige bestyrelse bakker op 

g. 4000nord: Steen, Jens, Jens L. og Rikke 

 

h. Trafikgruppen skal agere koordinator for alle trafikale emner i området. Mandat til beslutninger 

indhentes i bestyrelsen. 

 

06. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
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a.   Lokal pakkeafhentningssted er fortsat på standby. Jens og Irene undersøger nærmere. 

 

07. Opfølgning på generalforsamlingen 12. april 2018 

a. Pænt fremmøde (28 stemmeberettigede) 

b. GF-referatet blev taget ad notam 

c. Alle valg til bestyrelsen på generalforsamlingen blev for 2 år. Med henblik på at opnå den 

vedtægtsbestemte fordeling af medlemmer på valg i lige og ulige år, stiller Steen sit mandat til 

rådighed på generalforsamlingen i 2019. 

 

08. Forberedelse til den ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 2018 

a. Indkaldelse med dagsorden, som vil fremgå af næste nyhedsbrev, skal ud inden den 8. maj. 

Jens udsender og Irene omdeler til medlemmer uden email. 

b. Jens bestiller biblioteket 

c. Jens sørger for stemmesedler og vedtægter 

d. Jens finder dirigent. Claus stiller sig til rådighed 

e. Steen tager referat 

f. Jens/Irene sørger for øl og vand 

g. Bestyrelsen mødes 18:30 for bordopstilling mv. 

 

09. Udkast til nyhedsbrev 2018 

a. Udkastet blev gennemgået og tiltrådt 

b. Rikke, Nicolaj og Jens L sender et personligt resumé + foto til Jens senest den 4. maj for 

optagelse i nyhedsbrevet. 

 

10. Rekruttering af medlemmer 

a. Nicolaj tager kontakt til kompetencer, som på frivillig basis kan optage professionelle videoer til 

at lægge på AAOL.dk 

b. Zebra-midlerne kan være en mulighed til dækning af omkostninger i forbindelse med video-

optagelserne. 

c. Videooptagelserne kan omfatte en præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og af de 

aktiviteter, som vi gennemfører. 

d. Jens undersøger hos Jens L. om ”familiebingo” i hallen 1 x årligt er en mulighed for AAOL. Rikke 

forespørger G77. 

e. Steen vil den 5. maj under ”mød bestyrelsen” forsøge om en anmodning om at støtte AAOL 

med 110 kr. årligt vil afstedkomme flere kontingentkroner end en anmodning om medlemskab. 

 

11. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. 4000nord: Thomas Bredholt ønsker at være med til at arrangere aktiviteter.  

Samarbejdet med INSP er ophørt.  

Vi afventer fortsat en indbetaling fra Landdistriktspuljen. 4000nord simrer videre.  

Næste møde forventes afholdt i juni måned. 

b. Fiber Nord: 8 tilsagn er faldet fra Nord-projektet. Ny kontrakt med uændret økonomi for den 

enkelte, underskrives snarest. Status er nu 72 point i stedet for 77. 

c. Fiber Ågerup: Der er opnået tilsagn fra halvdelen af det nødvendige antal husstande.  

d. ZebraBy: OK til forskønnelse af butikstorvet.  

Sidste styregruppemøde afholdes den 30. august 2018. 
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e. Aktiviteter & Lokal Udvikling: Der iværksættes beplantning i Strandparken samt en trampesti 

langs fjorden.  

Naboerne ønske ikke shelter og bålplads. VisitRoskilde ser dog gerne en etablering af flere 

shelters. Plan om legeplads for de store børn på torvet. Arealet hvor Ågerups renseanlæg nu 

fjernes, kan eventuelt anvendes til skaterbane, fitnessstation osv. 

Poul Erik afholder fernisering på Biblioteket den 8. maj kl. 18:30. Joy deltager. 

Sporenes Dag 10. juni og guidede ture. 

Affaldsindsamlingen var en succes. 

 

12. Orientering fra kassereren om AAOL’s økonomiske status 

a.  Der er godt 44 tusinde kroner til rådighed i 4000nord-projektet 

b. Der er indgået 17.381 kr. i kontingenter, svarende til 164 medlemmer 

c. Der er 14.272 kr. i ikke-båndlagte midler 

 

13. Eventuelt 

a. Roskilde Kommune råder over en miljøpulje, hvorfra der kan søges midler 

b. Brugsforeningen har en årlig lejeindtægt på mere end 1 mill. Bestyrelsen kan udlodde op til 20 

% af overskuddet til ”foreninger, institutioner mv. i lokalområdet”. Pt. støttes indkøbsbussen 

med 5.000 kr. 

c. Uffe Gottschalk har inviteret AAOL til at overvære møde om en mulig permanent tilladelse til 

modelflyveklubben. Hører under Høje Taastrup Kommune. 

d. Ældreklubben har inviteret Jens til at fortælle om AAOL i oktober. 

e. Næste møde afholdes den 22. maj – som åbent møde - sammen med den ekstraordinære 

generalforsamling. Aftalt punkt om brainstorm om Landsbyrådets aktiviteter på længere sigt 

(”efter zebraprojektet”). 

f. Bilag: Alle rapporter/præsentationer fra SEM-studerende på RUC er vedhæftet dette referat 

g. Flere støttede det synspunkt, at bestyrelsens møder bliver kortere og mindre hyppige.  

Formanden lovede at arbejde på dette. 

 

 

# # # 28. april 2018 


