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Skriftlig beretning til generalforsamling 2018 

 

Stigende medlemstal 
Ved generalforsamlingen i 2017 havde vi 120 medlemmer. Bestyrelsen har fortsat bestræbelserne på at 

udvide medlemstallet, bl.a. ved at stå foran Fakta, deltage i sommerfesten og ved at opdatere flyer til 

uddeling ved diverse begivenheder. Ved årsskiftet havde vi nået 170 medlemmer. I skrivende stund har 

flertallet allerede fornyet deres kontingent. Lad os håbe alle 170 når det inden generalforsamlingen.  

ZebraBy-projektet omdrejningspunkt for mange nye aktiviteter 
Kommunen har afsat en pulje på 400.000 i såkaldte zebramidler til en 
noget-for-noget proces, fx hvor lokale i området gør arbejdet og 
kommunen betaler. 
  
Kommunen holdt åben workshop den 24. maj 2017 i Gundsølille-
hallen. Ca. 70 borgere mødte frem og bidrog med ideer til udvikling af 
vores område i en tre timer lang workshop og en del meldte sig som 
tovholdere. Tak for det. 
 

Opfølgning: Workshoppen er fulgt op med jævnlige møder med alle tovholderne, møder enkeltvis om de 
enkelte projekter, en zebrastand til sommerfesten i Ågerup i august, besigtigelser mm. Det er aftalt med 
kommunen at projektet fortsætter i 2018, for at få bedre tid til at realisere alle de gode ideer. 
 

Følgende projekter er realiseret i kraft af Zebraby-projektet: 
Fællesbladet er igangsat i regi af en selvstændig forening. Landsbyrådet bidrager til indhold og uddeling.  
Fællesspisning: Samarbejde mellem Landsbyrådet og kirken. Der har i to omgange være afholdt 
fællesspisning med integration af flygtninge som tema og med støtte fra kommunens integrationsudvalg. 
Næste fællesspisning bliver efter indsamling af affald 22. april.  
Bytteskab: Der er opstillet et bytteskab på biblioteket, som passes af frivillige. Vi har lavet en lille video for 
at gøre reklame for ordningen. 
Hundelufterområde: Frivillige fra Landsbyrådet har etableret området. Vi holdt festlig indvielse 1. oktober. 
Der er etableret en gruppe, som holder opsyn med området. Projektet fik også støtte fra Friluftsrådet. 
Opslagstavle for foreninger: Landsbyrådet har opsat en opslagstavle ved Fakta til opslag fra foreningerne, 
biblioteket mv.  
Fælles elektronisk kalender for lokalområdet er etableret (Google Calendar). Her kan alle lokale arrangører 
lægge offentlige arrangementer ind. Kalenderen vises på Landsbyrådets hjemmeside og Facebook-side. 
Andre foreninger opfordres til også at vise kalenderen. 
 

En række projekter er kommet godt i gang 
Kunst/streetart og åbne kunstværksteder for børn. Jonas Molbæk lavede to kunstværker på krydsfiner til 
sommerfesten, som nu er sat op på legepladsen overfor butikscentret. I efterårsferien havde han en 

https://www.aaol.dk/hundeskov


 

workshop om street art for børn, og forventer at gøre dette igen.  
Kunstskole. Poul Erik Bermann har i efteråret startet to hold for børn, hvor de lærer forskellige teknikker. 
Ved julemarkedet deltog ca. 100 børn i kunstworkshop. I januar er startet et voksenhold. Udstilling til maj 
på biblioteket. Det overvejes at starte en lokal kunstforening. 
Præstegårdshaverne er fælles køkkenhaver, som startede i 2017 på kirkens jord. I 2018 vil man bygge et 
redskabsskur og haverne flyttes til skel mod boldbanen. Det undersøges, om der kan tilkøres omsat 
kompost. Det forsøges at tiltrække flere brugere til den kommende sæson. 
Forskønnelse af butikstorv. Frivillige fra Landsbyrådet lagde i efteråret godt 5.000 blomsterløg i plænerne 
som et første skridt i forskønnelsen. Der er udarbejdet skitseforslag til yderligere tiltag. I marts 2018 holdes 
møde med centret, butiksejere, Landsbyrådet og lokale kunstnere for at aftale en plan. 
Borde-bænkesæt. Landsbyrådet har indhentet ønsker til placering af 10 bænke og bord-bænk-sæt rundt 
om i vores opland. Elever fra Base 4000 bygger sættene. De første 3 er allerede opstillet i hundeskoven og 
ved Kildemosesøen. De øvrige følger i nærmeste fremtid. 
Kildemosesøen. Frivillige fra Landsbyrådet ryddede godt op rundt om søen i efteråret. Affald blev fjernet og 
buske ryddet. Der er kommet et bord-bænk-sæt. Vi vil undersøge om slammet på bunden er rent nok til at 
køre ud på landbrugsjord. I så fald vil vi søge midler til en oprensning, så vandet kan blive mere klart. 
Endelig undersøger vi, om Lindebjergskolen vil være med til at anskaffe lidt grej, så skolen og Landsbyrådet 
kan lavede guidede ture om livet i søen. 
Bridge. Der er startet et kursus i januar for begyndere 
Sted for unge. Der er startet e-sport og andre aktiviteter op hver 14. dag i Præstegården. Drives af præst, 
landsbyråd, unge og frivillige. Her skal både være mulighed for at spille sammen, men også for bare at 
mødes, lave teater, spille bordfodbold, brætspil mv. De første gange er der mødt 10-15 fra målgruppen. 
Trampesti. Vi ønskede os et sted, hvor børn kan kravle rundt på træstammer og har samlet en gruppe 
frivillige til opgaven. HOFOR har imidlertid afvist en naturlegeplads, så nu prøver vi at komme igennem med 
en trampesti på HOFOR’s område. 
Udendørs fitness. Redskaber udendørs, fx forskellige steder langs cykelstien fra St. Valby til hallen eller ved 
legepladsen på Højgårdsvej. Der holdes møde med bl.a. GSGIF om der kan skabes et realistisk projekt.  
Retablering af Lille Valby Strandpark. Parken skal genoplives. Der har været holdt møde for naboer og 
andre interesserede i februar. Her var der enighed om at give mere plads til naturen i området.  
Bedre skiltning når cyklister kører til Roskilde. Vi er i dialog med forvaltningen om en løsning. 
Hastighedsnedsættelser i åbent land. Landsbyrådet har fremsat en række konkrete ønsker over for 
forvaltningen.  
Guidede ture i lokalområdet. Overvejelser om faste ture og reklame for turene. Aktivitets- og 
udviklingsgruppen har taget fat på opgaven. 

Enkelte projekter er stadig i startblokken 
Fællesspisning for unge. Tovholdere efterlyses 
Vindmølle på skolen og fælles grøn energi. Det skal afklares, om der er lokalt engagement til at drive 
projektet. 
Udvikling af rekreativt område ved rensningsanlæg. Afventer, at flere af de øvrige projekter er afsluttet 

Klyngelandsby: Projekt for udvikling af lokalt erhvervsliv 
Tanken om at søge støtte til at blive en ”Klyngelandsby” udsprang også af Zebraby-projektet. Skulle vi ikke 

prøve at sætte gang i vores lokale erhvervsliv, nu hvor netværk og fritidsaktiviteter var blevet boostet 

gennem ZebraBy-projektet? Takket være støtte fra Kommunens Erhvervsudvalg og fra Landdistriktspuljen 

har vi nu holdt to workshops. Vi har etableret en liste som pt. rummer 35 interesserede erhvervsdrivende. 

Det er lykkedes at starte to aktiviteter op. 1) En fødevareklynge blev hurtigt dannet og planlægger en række 

aktiviteter for i fællesskab at styrke afsætningen. 2) Gå-hjem-møder med skiftende oplæg. 



 

Erhvervsdrivende fra Herringløse er med i projektet. Aktuelt er RUC-studerende i gang med at kortlægge 

lokale erhvervsdrivende interesse for at samarbejde. I 2018 vil det blive forsøgt at starte yderligere 

aktiviteter op. Projektet planlægges at slutte sommeren 2019. 

Millionstøtte til fibernet 
230 husstande i Kirkerup-Tågerup-Gerdrup-Østrup-Østrup Holme glæder sig. Den ansøgning Landsbyrådet har 

koordineret har fået 4,3 millioner i støtte fra Energistyrelsen. Installationerne skal være køreklare inden 

udgangen af 2018. Der planlægges stormøde for ca. 300 personer. 

I Ågerup har Grundejerforeningen Ågerup By fået et tilbud fra YouSee, som er delt ud til omkring 200 husstande, 
ligesom der har været afholdt informationsmøde. YouSee kræver at 132 husstande ytrer interesse for at 
projektet kan realiseres. 

Aktiviteter 
Aftenvisning af hemmelig film. Landsbyrådet aftalte i efteråret med Biblioteket i Ågerup, at vi kan vise den 
månedlige hemmelige film om aftenen. Det er gratis, man kan selv medbringe fortæring. 
Afholdte aktiviteter. Kort fortalt har vi arrangeret: 

 Affaldsindsamling 2017  

 Snobrød i Strandparken (sammen med spejdernes Bolund-gruppe) 

 To gange etnisk fællesspisning, hvor vi har fyldt Sognegården (sammen med kirken)  

 Indvielse af gamle stier i Ågerup (sammen med Grundejerforeningen Ågerup By) 

 Mangekantet vælgermøde på Lindebjergskolen som optakt til Kommunalvalget. 
 
Kommende aktiviteter. Aktivitets- og Udviklingsgruppen arbejder på guidede ture, fx en årlig tur i 
Kildemosesporet på ”Sporenes dag”, en tur rundt om Bolund og Strandparken. Gruppen vil også lave en 
kartoffel-skole for tilflyttere, som ikke kender de nye kartoflers fortræffeligheder.  

Årsmøde ”Veje og Grønne Områder” i Roskilde Kommune 
Landsbyrådet var i januar 2018 for første gang til ”årsmøde” med Veje og Grønne Områder. Som optakt holdt vi 
temamøde med lokale foreninger og institutioner om trafik. Her samlede vi ønsker til cykelstier, 
hastighedsdæmning og reparation af veje og fortove som optakt til at vi skulle mødes med kommunen. 
Landsbyrådets trafikgruppe havde forberedt mødet grundigt, så vi var godt klædt på til at mødes med Veje og 
Grønne områder på Rådhuset den 1. februar, hvor vi fremlagde vores ønsker.  
Mødet var konstruktivt, men kommunens folk var forsigtige med at love. Vi har dog allerede fået ét tilsagn, 
nemlig om bedre skiltning for cyklister der kommer til Himmelev fra nord. Fremtiden må vise, hvilke resultater vi 
ellers opnår. Større forbedringer kommer som bekendt ikke fra dag-til-dag. Vi er inviteret til nyt årsmøde i 2019. 

Møde om ny varme 
I januar arrangerede Landsbyrådet i samarbejde med kommunen et møde om nye energiformer. Mere end 30 
interesserede borgere var mødt frem på Lindebjergskolen for at høre hvilke muligheder de har for at skifte til 
mere effektive energiformer, når det gamle fyr ikke kan mere. Kommunen vil gerne gentage arrangementet med 
et-to års interval. Det tænker vi positivt om i Landsbyrådet.  
 

Kommunikation 
Åbent bestyrelsesmøde – kommet for at blive. I juni holdt bestyrelsen for første gang et åbent møde på 
Bytinget ved Østermarken. Ind imellem var det svært at få ørenlyd for fuglesang, gæs og motorcykler på vej til og 
fra træf på havnen, men det var hyggeligt og gav en god dialog med de fremmødte, så det er bestemt noget 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d00a5e_c53c6d37b5bc474a89140532153033d5.pdf


 

bestyrelsen vil gentage. Næste åbne bestyrelsesmøde bliver mandag den 4. juni. Se nærmere på Facebook, ca. 1 
uge før mødet. 
 

Løbende nyheder på Facebook. Vores side havde pr. 1. marts 460 følgere. Vi deler typisk nyheder mindst 2-3 
gange ugentligt. I december havde vi et dagligt julekalender-opslag, som fortalte om alle de ting, Landsbyrådet 
har fået sat i gang. Opslag når normalt ud til 3-500 personer, de mest populære over 1.000. Blandt følgerne er 
2/3 kvinder, hvor aldersgrupperne 35-54 år dominerer.  Vi er glade for at nå ud til disse aldersgrupper. ÅOL’s 
Facebook-side kan læses af alle. Det er muligt at debattere i gruppen under opslag eller bidrage med egne 
opslag. Man kan også sende sine indlæg til formand eller næstformand og foreslå at de lægger dem op, hvis man 
vil starte en ny debat. Så får man større synlighed.  

Facebook-gruppen ”Alt om Ågerup” supplerer Landsbyrådets side. Det er en offentlig gruppe hvor der er ”plads 
til alt, som har med Ågerup og omegn at gøre: begivenheder, debatter, efterlysninger, nyheder osv”. 

Elektronisk nyhedsbrev. Vi udsender vores kvartalsvise nyhedsbrev til alle medlemmer. De få som ikke har mail, 
får det håndbragt. Derudover lægger vi nyhedsbrevet frem på Biblioteket og i Hallen og lægger det på Facebook, 
så det på den måde også kan bruges til at hverve nye medlemmer. 
 
Sommerfest. Landsbyrådet deltog med en stand i den årlige sommerfest i Ågerup sammen med ZebraBy-
projektet (Roskilde Kommune).  Det tænker vi at gentage i 2018. Vi fik lavet et flot strandflag, som vi håber at 
kunne bruge i mange år. 

Og så har vi også 
- Fortsat dialogen med nabolandsbyrådene i Gundsømagle og Herringløse. Fx deltog formændene fra 

Ågerup og Herringløse i oktober i et bestyrelsesmøde i Herringløse. Endvidere samarbejder vi om 
Klyngelandsbyprojektet 

- Deltaget i dialog med kommunen omkring en løsning for Østrupkrydset. Realiseres i 2018 
- Deltaget i dialog med kommenen om færdiggørelse af Ågerupvej. FORS har nu godkendt kloakeringen, 

så vejen er klar til at gøre færdig, så snart det bliver varmt nok 
- Deltaget i indvielse i Biblioteksterrassen. Formanden var inviteret til at holde tale 
- Vedtaget en forretningsorden der kan ses på Landsbyrådets hjemmeside 
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