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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 

Generalforsamling torsdag 25. juni kl. 19.00 
Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34 

Kære medlem 
Vi måtte desværre udsætte generalforsamlingen pga. Co-
ronaen, men nu skulle det være muligt. Du inviteres her-
med til Landsbyrådets generalforsamling med følgende 
program: 
19.00 Direktør Esben Danielsen, Lokale- og Anlægsfon-
den, holder oplæg og svarer på spørgsmål om hvordan 
man rekrutterer og fastholder frivillige. Og fortæller lidt 
om fondens arbejde. 
20.00  Generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Formandens beretning. Bilag på aaol.dk 
4. Regnskab for 2019. Bilag på aaol.dk 
5. Revision af vedtægter.* Bilag på aaol.dk 
6. Indkomne forslag  
7. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontin-

gent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kon-
tingent på 110 kroner pr. husstand årligt. Bilag på 
aaol.dk 

8. Valg af formand. På valg er: 
Jens Pedersen (modtager genvalg) 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år). På valg:  
- Jens Larsen (modtager genvalg) 
- Rikke Hansen (modtager genvalg) 
- To vakante 

10. Valg af 2 suppleanter (1 år). På valg: 
Hans Brüsch (modtager genvalg) 
Nicolai Charpentier-Jensen (modtager ikke gen-
valg) 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)  
Hanne Ytting og Ulla Knudsen. Suppleant: Ole 
Strangholt (Ulla modtager ikke genvalg) 

12. Eventuelt  

*Vedrørende revision af vedtægter 
Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen i 2020 at 
fremkomme med forslag, som lovliggør færre end 7 med-
lemmer af bestyrelsen. Vi foreslår 4-7. Herudover stiller vi 
bl.a. forslag om at: 
- Foreninger og firmaer kan optages som medlemmer 

- Husstande uden for vores opland kan optages 

- Forslag om hvad der skal ske med foreningens formue 

ved en evt. opløsning. 

Se det samlede forslag til vedtægtsændringer på aaol.dk 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må 
være formanden i hænde senest 7 dage før generalfor-
samlingen. 

Kontingent: 110 kr. pr. husstand. Du kan betale via 
www.aaol.dk/bliv-medlem, direkte til kassereren eller ved 
indgangen til generalforsamlingen. 

Beretning, årsregnskab og forslag til vedtægtsændringer 

kan ses på www.aaol.dk/generalforsamlinger 

Debat efter generalforsamlingen: Hvad skal vi bruge 

det nedlagte renseanlæg i Ågerup til? 

FORS er ved at være færdige med at nedlægge anlæg-

get. Bestyrelsen har derfor på Facebook bedt om for-

slag til hvad vi kan bruge pladsen til. Det har givet en 

håndfuld spændende forslag. Lad os vende dem. For-

slagsstillerne må gerne møde op og præsentere deres 

forslag på mødet. Nye forslag er også velkomne.  

Vi glæder os til at se dig i Sognegården. 

 

Venlig hilsen, bestyrelsen.  
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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 
 Jens Larsen, kasserer, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, aaol.kasserer@gmail.com 
 Steen Broby, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
 Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Jens Larsen, kasserer, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, 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 

Lokale dyr på legepladsen  

Jonas Molbæk mener at tiden er løbet fra løven og 

zebraen, som han for tre år siden malede til legepladsen 

ved Højgårdsvej. Han har derfor tilbudt bestyrelsen at 

male nogle nye danske dyr.  

  Bestyrelsen arrangerede en afstemning på Facebook, 

hvor man kunne vælge mellem otte danske dyr og fugle. 

Der var stor interesse for afstemningen - storken var den 

absolutte topscorer med 127 stemmer. Mange gav udtryk 

for at det var en rigtigt god ide med danske dyr.  

  Jonas har på baggrund af afstemningen besluttet at 

male stork og ræv. Sidstnævnte er allerede på plads. 

Stor tak til Jonas. 
Yderligere oplysninger: Jens Pedersen 

Rekordmange til at samle affald 

Der var rekordtilslutning til årets affaldsindsamling. 

Næsten 50 mennesker var sammen - hver for sig - om at 
samle plastik, flasker, dåser, krus, emballage, løse bildele 
og andet affald langs vores veje. Bagefter var der 
smagning på ramsløg fra Landsbyrådets fine nye pavillon, 

boldleg og kirken diskede op med kaffe, saft, kage og 
musikalsk underholdning på gårdspladsen.  
Yderligere oplysninger: Irene Vinther-Larsen 

 

Nattergaletur langs Kildemoseåen 10. juni 

Til trods for nærheden til beboede områder i Ågerup og 

Store Valby er området ved Brokilde rigt på fugle. Her kan 

du både møde de små sangere og de store vandfugle som 

grågås, svane – og måske en 

hejre eller stork. Turen er 

tilrettelagt så alle kan være med, 

uanset kendskab til fugle. Den 

eneste betingelse er at du er 

med på, at vi skal høre fuglene 

og forsøge at lære de mest 

almindelige stemmer. Tag evt. en kikkert og en 

termokande med kaffe eller te. Vi giver en müslibar.  

Start kl. 20.00 fra Kildemosesøen (enden af Skovdalen) 

Alle er velkomne. Samarbejde med ’Vores Natur’ 

Turleder: Jens Pedersen 

Leg og natur 

Salvadparken 14. juni 

Vi prøver at finde og smage 

salturt, fange krabber og andet 

småkravl.  Det er et spændende område, hvor vi også kan 

møde fiskehejren og andre vandfugle. I krat og træer 

synger fuglene - vi prøver om vi kan genkende dem. 

  Vi laver et bål og bager snobrød. Husk bare ben og 

håndklæde, hvis du skal ud og fange. Påklædning i øvrigt 

efter vejr og vind. 

  Fælleskørsel fra P-plads ved Ågerup Kirke 13.45. 

Samarbejde med Etnisk Forum og 'Vores Natur'. 

Yderligere oplysninger: Irene Vinther-Larsen 

Kalender 

10. juni kl. 20-22 Nattergaletur fra Kildemosesøen 

14. juni kl. 14-16 Tur til Salvadparken 

25. juni kl. 19-22 Generalforsamling, Sognegården 
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