
 

Skriftlig beretning til generalforsamling 2017 

Indledning 

Ved denne beretning, er det værd at huske, at vi er en meget ung forening. Vi er kun lige fyldt ½ år. 
Generalforsamlingen i september 2016 besluttede vedtægter og valgte den første bestyrelse. I det 
følgende beretter bestyrelsen om, hvad vi i mellemtiden har udrettet. 

 
Praktisk, administrativt og kommunikation 
 
Bestyrelsen har: 

 Oprettet en konto, så vi kan modtage kontingenter og tegne medlemmer. Vi har besluttet at 
tegne nye medlemmer via Billetsalg.dk. Det sikrer, at vi får registreret adresse og email. Til 
gengæld betaler både vi og medlemmerne en afgift. Derfor vi arbejder på en løsning, så vi 
fremover kan gentegne medlemmer så smidigt og billigt som muligt. 

 Oprettet en hjemmeside, www.aaol.dk - i tilgift til den Facebook-side, vi har haft et par år. 
Hjemmesiden rummer de mere faste elementer, medens vi bruger Facebook til løbende 
nyheder. Vi har valgt at købe hjemmesiden fri for reklamer og sikret, at den kan findes via 
søgemaskiner. 

 Fået et logo som favner hele oplandet. Du kan se én udgave øverst på denne beretning og en 
alternativ på vores hjemmeside. 

 Startet et nyhedsbrev, som vi sender til alle medlemmer, som har oplyst os om deres 
mailadresse.  Derudover lægger vi trykte eksemplarer på Ågerup Bibliotek og i 
Gundsølillehallen. Nyhedsbrevet kommer ca. 4 gange årligt.  

 Fået ca. 110 medlemmer. Vi har skrevet til de folk som skrev sig op på den stiftende 
generalforsamling, omdelt en flyer til alle husstande, hængt plakater op i lokalområdet og i 
flere omgange annonceret på Facebook. Efter jul har vi også i et par omgange stået og tegnet 
medlemmer og/eller delt flyers ud foran Fakta og i hallen ifm. Fastelavn. Endelig har vi tilbudt 
lokale foreninger at få en flyer eller et oplæg, fx til deres årlige generalforsamling. Det har 
indtil videre resulteret i at to foreninger har fået flyers, medens en tredje har inviteret os til 
at holde et oplæg på deres generalforsamling. 

Emner vi har arbejdet med 

Bestyrelsen har nedsat udvalg omkring de emner vi ser som de væsentligste: 

 Trafik (veje, busser, cykelstier): Gruppen har i første omgang forholdt sig til den kommunale 
”Cyklistplan 2017”, til øget sikkerhed i Østrup-krydset og til genetablering af chikaner på 
Ågerupvej.  

 Arrangementer og aktiviteter: Gruppen har udvekslet ideer og holdt sit første møde for at 
prøve at finde en niche, der ikke allerede er optaget. Der er næppe brug for så mange nye 
arrangementer, men brug for et bedre overblik. Det prøver vi at få via Kultunaut. Nye 
arrangementer vil blive forsøgt finansieret gennem kommunens pulje til folkeoplysning. 

 Lokal udvikling, som i første omgang har taget hul på at få oprettet et hundelufterområde og 
arrangere en affaldsindsamling ifm. den landsdækkende dag i starten af april. 
Hundelufterområdet er et mønstereksempel for den måde Landsbyrådet gerne vil arbejde: 
Via et opslag på Facebook er det lykkedes at samle ca. 20 hundeejere, som vil hjælpe med at 
sætte hegn op og gøre området klar. Finansiering søges via Friluftsrådet og kommunens 
såkaldte zebramidler. 

Bestyrelsen har vedtaget et kommissorium for hver af de tre grupper. Kommissorierne kan ses på 
vores hjemmeside.  
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Kommuneplan 2016 

Landsbyrådet har også forholdt sig til den nye kommuneplan. I kommentarerne pegede vi på, at man 
skal huske, at der er et Roskilde uden for selve byen og den grønne ring man planlægger rundt om 
byen. Dels har vi behov for at binde kommunen sammen med sikre cykelstier, dels skal man huske, at 
der også er vigtig natur uden for den grønne ring, fx Brokilde-området ml. Ågerup og Store Valby og 
Gundsømagle Sø. Det mest interessante i planerne er måske skovrejsningen syd for Slæggerupvej, 
som vi finder OK. 
 

Zebramidler 

Kommunen har lovet området 400.000 i såkaldte zebramidler til en noget-for-noget proces, fx hvor 
lokale gør arbejdet og kommunen betaler. 
Landsbyrådet har i to omgange spurgt borgerne, hvad de kunne tænke sig, vi skulle arbejde med og 
også i anden omgang mere konkret hvad de kunne ønske sig zebramidlerne brugt til.  

Det har ført til en liste over ideer, som vi løbende supplerer på. Som nævnt har udviklingsgruppen 
har taget hul på et enkelt projekt, nemlig hundelufterområdet, som der har vist sig stor interesse for. 

Vi har været indkaldt til ét møde med kommunens projektleder, som også var med til det nævnte 
møde med de lokale foreninger. Hun er i øvrigt i gang med en besøgsrunde til områdets institutioner 
og større foreninger. 

Kommunen arrangerer den 24. maj en stor åben workshop i Gundsølillehallen, hvor alle områdets 
beboere er velkomne. Formålet er at inddrage flest muligt i arbejdet med at finde på ideer til 
udvikling af vores område. Her håber vi, at rigtigt mange af vores medlemmer vil møde op. 

Studerende til analyser 

Bestyrelsen har fået et forslag om at trække på studerende til diverse analyser, hvis der er et område 
vi gerne vil have nærmere belyst. Det vil vi gerne benytte os af, men det kræver lige, at vi bliver i 
stand til at overskue, hvad det er vi gerne vil vide.  

Samarbejde 

I bestyrelsen vil vi rigtigt gerne bygge vores arbejde på det bredest mulige samarbejde. Vi har 
hurtigt lært, at borgerne sætter pris på at blive inddraget. Vi har fx samarbejdet med 
cykelstigrupperne omkring Store Valbyvej og Gundsølillevej til et svar på cykelstiplanen og med 
Grundejerforeningen Ågerup By omkring de fremtidige chikaner på Ågerupvej. Vi har også lagt os i 
selen for så vidt muligt at inddrage borgerne, typisk via Facebook, inden vi tager stilling til en sag.  

Møderække med foreninger, institutioner og erhvervsdrivende 

Landsbyrådet vil meget gerne række ud til foreninger, institutioner og erhvervsdrivende for at få et 
godt samarbejde. Bestyrelsen har derfor taget hul på en møderække med områdets foreninger 
(16.3), institutioner (senere på foråret) og erhvervsdrivende (til efteråret). Vi forestiller os, at vi skal 
følge op på disse møder i en eller anden rutine, med minimum ét årligt møde med foreninger og 
institutioner, hvor Landsbyrådet foreslår en dagsorden.  

Samarbejde med nabolandsbyråd 

Vi har aftalt med de to nabolandsbyråd, Gundsømagle og Herringløse, at vi mødes med passende 
mellemrum. Vi havde således deres formænd med til vores bestyrelsesmøde i februar. Det gav 
nyttige input til arbejdet, og der vil givet i fremtiden være områder hvor vi kan have glæde af at 
samarbejde, fx omkring naturstier, cykelstier, veje og andet som kan være tværgående 

mellem vores områder. 


