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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Bliv medlem, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: Formand@aaol.dk 

Ekstraordinær generalforsamling  

22. maj kl. 19.00, Ågerup Bibliotek 

 
Kære medlem 
Generalforsamlingen den 12. april godkendte et sæt ved-
tægtsændringer. Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde 
til at vedtage ændringerne, indkaldes hermed til ekstraor-
dinær generalforsamling, som kan afgøre spørgsmålet 
med almindeligt flertal uanset fremmødet.  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Ændring af vedtægter, jf. nedenfor 
4. Indkomne forslag  
5. Eventuelt  

  Efter generalforsamlingen er du velkommen til åbent be-
styrelsesmøde. Dagsorden kan ses på 
https://www.aaol.dk/bestyrelse fra 16. maj. 

Vi glæder os til at se dig på biblioteket. 

Venlig hilsen, bestyrelsen. 

Forslag til vedtægtsændringer 
A. Det foreslås at §1 stk. 3, ”Foreningen er medlem 

af Landdistrikternes Fællesråd” udgår. 
Begrundelse: Det er blevet for dyrt (pt. 1200 kr. 
årligt) i forhold til vores udbytte. 

B. I §4 stk. 4 (”Dagsordenen til generalforsamling 
skal minimum indeholde”) indsættes et ekstra 
punkt efter punkt 6: ”Valg af formand (lige år) el-
ler næstformand (ulige år)”. 
Begrundelse: Forslaget er en konsekvens af ved-
tægternes §7. 

C. I § 4 stk. 2. Sætningen ”Ved indkaldelsen skal der 
være vedlagt et aftryk af det reviderede regnskab 
for det forløbne år samt en dagsorden” ændres 
til: 
 ”Ved indkaldelsen skal der være vedlagt et aftryk 
af det reviderede regnskab for det forløbne år el-
ler et link til regnskabet på aaol.dk samt en dags-
orden.   
Begrundelse: Det forenkler indkaldelsen. 

 

Fernisering af børnekunst 8. maj 
Den lokale kunstner Poul Erik Bermann har to børnehold, 
som laver kunst på Ågerup Bibliotek. Børnene har udviklet 
sig til små og store kunstnere. De vil nu gerne vise hvad 
de har lavet, så der er fernisering på Ågerup Bibliotek den 
8. maj kl. 17-17.30.  Biblioteket serverer en forfriskning. 
Kontakt: Poul Erik Bermann, peb@poulerikbermann.dk 
 

Mød bestyrelsen den 1. lørdag i hver måned 
Bestyrelsen vil gerne tættere på medlemmerne. Derfor vil 

du fremover kunne møde et par af os ved pizzeriaet 

den 1. lørdag i hver måned kl. 12-14. Næste gang 

er 2. juni (derefter ferie til 1.9).  Kom og få en snak 

over en kop kaffe.   

 

Sporenes dag 10. juni kl. 11.00-14 

 

Vi fejrer Sporenes Dag med konkurrencer og tilbud om en 

guidet tur langs Kildemosesporet med fokus på de vilde 

planter og dyr. Undervejs kan du købe en grillet pølse 

med øl og vand.  

  Biavler Hans-Erik Germuth vil fortælle om bier, forskel-

len på bier og hvepse, vilde bier og honningbien der hol-

des som husdyr. Har honningbien det godt i vores land-

skab, så har de vilde bier det også. I dag mangler de vilde 

bier desværre både boliger og mad.  

  Start fra pladsen bag Ågerupvej nr. 55B. 

Kontakt: Jens Pedersen, formand 
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Bestyrelse 
• Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
• Irene Vinther-Larsen, næstformand, Aktiviteter og lokal udvikling, Åbakkevænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
• Claus Bo Pedersen, kasserer, Aktiviteter og lokal udvikling, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, clausbop@gmail.com  
• Bente Elster Sørensen, Åbakkevænge 43, tlf. 2180 8019, leifhenning60@gmail.com 
• Steen Broby, Erhvervsnetværket 4000nord, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
• Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
• Jens Larsen, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, tlf. 9888 1881, jl.trade@hotmail.com 
• Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
• Nicolaj Jensen Charpentier, suppleant + trafik, Ågerupvænge 160, 2244 4191, penije@hotmail.com 

 
 

Ny ansigter i bestyrelsen 
Generalforsamlingen valgte to nye bestyrelsesmedlem-
mer og en ny suppleant. Her fortæller de lidt om sig selv.  

 

Rikke Hansen 
Jeg har boet i Østrup Holme og Østrup 
Bæk siden 2006. Jeg er 39 år, gift med 
Jakob og har to børn på snart 3 og 5 år. 
Oprindeligt er jeg fra Helsingør og 50% 
færing. Vi flyttede herud fordi vi er 
vilde med området, naturen og de frie 

vidder. Jeg elsker at cykle og gå i vores område, havear-
bejde og gamle biler. Professionelt er jeg IT-projektleder. 
Medlem af børnehuset Guldæblets støtteforening. 

 

 

Jens Larsen 
Jeg er gift med Susanne Grøndahl med 
hvem jeg har to døtre. Susanne og jeg 
flyttede til Kirkerup i 1992 og har siden 
1998 boet i Østrup Holme. Jeg har gen-
nem er lang årrække arbejdet som selv-
stændig og koncentrerer mig i dag pri-

mært om salg af teknologi til fly og andet militært udstyr 
samt investeret i et selskab, der arbejder med IT sikker-
hed. Nyvalgt formand for Gundsølillehallen. 

 

 

Nicolai Jensen Charpentier 

Far til fire, lige straks 42 år og bosid-
dende i det gamle Ågerupvænge. Jeg er 
rykmarvsskadet efter en arbejdsulykke i 
2012. Frivillig hos dyrenes beskyttelse, 
hvor jeg trimmer deres græs 1 gang om 
ugen. Frivillig hos Roskilde Festival (365 

ansvarlig), hvor jeg er team ansvarlig for deres Handicap-
Service, og teamleder på deres camping område under 
selve festivalen, kaldet HandiCamp'en.  

Affaldsindsamling 22. april  

 
Hele 20 voksne og 9 børn var ude og samle ca. 130 kg af-
fald langs vores veje. Utroligt hvad folk smider. Fra ciga-
retetuier og øldåser til plastik i alle afskygninger. Heldigvis 
var vejret med os.  
  Bagefter var der lækker mellemøstlig mad. To af vores 
nydanske familier havde tilberedt to sammenkogte kød-
retter, en vegetarret hertil en lækker salat og to slags ris. 
Bagefter var der kaffe, the og tre slags lækre kager. 
  Stor tak for indsatsen til alle. Ses vi igen i 2019? 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 

 

Kalender 
8. maj kl. 17 Fernisering, Kunst med børn (Zebrapro-

jekt), Biblioteket 
17. maj kl. 19 Hemmelig film 
22. maj kl. 19 Ekstraordinær generalforsamling + 

Åbent bestyrelsesmøde, Biblioteket 
2. juni kl. 12-14 Mød bestyrelsen. Ågerup Pizzeria. 
10. juni kl. 11 Guidet tur, ristede pølser i anledning af 

”Sporenes Dag”. Kildemosesporet 
14. juni kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
16-19. august Sommerfest, Ågerup Idrætsplads 
1. sept. kl. 12-14 Mød bestyrelsen. Pizzeriaet 
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