
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

15. januar 2018 

 
 
Konklusionsreferat af bestyrelsesmøde mandag den 8. januar kl. 18-19:30 hos Irene,  
Ågerup Vænge 59 
 
Deltagere: Jens Pedersen (formand), Irene Vinter-Larsen (næstformand), Claus Bo Pedersen 

(kasserer), Bente Elster Sørensen, Hans Brüsch og Steen Broby (referent). 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

2. Valg af referent 

a. Steen blev valgt  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Tilføjelse 3.1: Indkaldelse af suppleanter 

Hans Brüsch og Palle K. Jensen indtrådte i bestyrelsen 

 

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

a. Referatet af mødet den 12. december 2017 blev tiltrådt 

 

5. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Klyngelandsbyprojektet: 

Workshop-2 afholdes i Herringløse Gl. Skole torsdag den 18. januar kl. 19-21. 

Invitation udsendes af SB i indeværende uge. UVEG har ydet et tilskud på 

75.000 kr. Budget for tilskuddet fra Landdistriktspuljen (87.500 kr.) udarbejdes 

efter workshoppen. (Steen) 

b. Fibernet Nord (Hans) og Ågerup (Jens) 

Fiber-projektet kører. Kontraktunderskrivelse sker den 10. januar 2018. 

(Deadline er 28. januar). Installationerne skal være køreklare inden udgangen af 

2018. Der planlægges stormøde for ca. 300 personer, på hvilket vi vil profilere 

AAOL. 

c. Sker der noget i vores udvalg? (trafik, aktiviteter og lokal udvikling) 

1) Der etableres naturlegeplads på Hofor-området op til hundeskoven. 

Rasteplads i midten. Ansvarsforhold ifm. træfældning afdækkes. Projektet 

finansieres af Zebra-midler. (Irene) 



2) Maleriprojekt i Strandparken er under planlægning. (Irene) 

3) E-sportsarrangement afvikles førstkommende fredag. Var Bord-fodbold en 

idé til at aktivere deltagerne i pauserne? (Irene) 

4) Projekt for enlige er under overvejelse. Målgruppen bør i givet fald 

præciseres. (Irene) 

5) Hemmelig Film-arrangementerne kører videre. (Claus) 

6) Der er møde i Trafikudvalget 22. januar. Rikke og Anne er nu i stand til at 

overtage de fleste opgaver, Karen tager sig af bus-emnerne. (Hans) 

7) Der planlægges møde om ”Nye Varmekilder” med Søren Magnussen til 

afholdelse på Lindebjergskolen 30. januar. (Jens) 

8) Rikke går med til møde med kommunen om hastighedsdæmpning og 

indføring af cykelsti i St. Valby. (Hans) 

9) Der etableres midlertidige bump på Ågerupvej. (Jens) 

 

6. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. Hundeskov 

Der er modtaget afregning fra Friluftsrådet (13.400 kr.) og fra Roskilde 

Kommune (18.742 kr.). Projektet er tilendebragt. 

b. Integrationsmad 

Der er bevilget 6.000 kr. 

c. Egne midler 

Der er endnu ikke skabt overblik over foreningens egne økonomiske midler. 

Men det arbejdes der hårdt på at få. Der står pt. 77.000 kr. på kontoen, primært 

i kraft af midler til Klyngelandsbyprojektet. 

 

7. Budget 2018 – hvordan ser det ud, nu hvor vi er ude af 2017 

a. Kassereren fremlagde forslag til budget for 2018. Efter en drøftelse blev 

budgettet for reklamer/tryksager, kontorartikler og gebyrer hævet, hvorefter 

budgettet går i balance. 

b. Kontingentindbetalinger er i god gænge. Kassereren udsender høflig reminder 

først i februar. Foreningen har pt. 170 medlemmer. 

c. Kassereren undersøger hvorvidt en anden bankforbindelse vil være billigere i 

drift. Kassereren fik carte blanche til at skifte pengeinstitut, hvis der herved kan 

opnås fordele for AAOL. 

 

8. Evt., herunder næste møde 

a. Jens sætter en ny flyer i produktion. Oplag ca. 300  

b. Næste møde afholdes på biblioteket den 7. februar kl. 19:00 med deltagelse af 

Poul Erik (kunstmaler).  

 

SB/15.01.2018 


