
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. september ved Steen Broby, Dyssevej 13 
 
Tilstede: Irene Vinter-Larsen, Jens Pedersen, Hans Brüsch, Henning Sørensen, Bente Elster 

Sørensen, Steen Broby og Claus Bo Pedersen(referent) 
Gæst: Søren Magnussen fra Roskilde kommune 
 Stig Hirsbak, fmd. for halbestyrelsen, deltog fra ca. kl. 21. 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Steen Broby blev valgt dirigent og Claus Bo Pedersen som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Borgerarrangement om ny varme?  

Søren Magnussen, energiplanlægger i By, Kultur og Miljø sekretariatet i Roskilde 

Kommune, deltog under dette punkt.  

Roskilde kommune har en vision om at få alle husstande omlagt til en mere grøn 

energi, så ingen husstande opvarmes med oliefyr. 

Søren Magnussen ønsker at Landsbyrådet arrangerer et borgermøde, hvor kommunen 

og Energistyrelsen fortæller om alternative mere energieffektive varmekilder. 

Kommunen tilbyder lidt midler, så der kan arrangeres fællesspisning, en 

foredragsholder, eller lignende, for at motivere til deltagelse. 

Der blev ikke fundet en tovholder i Landsbyrådet til dette arrangement. 

 

4. Opfølgning på seneste møde.  

Landsbyrådet har modtaget kr. 75.000,- til Klyngelandsby projektet og kr. 6.000,- til en 

informationstavle ved Fakta. 

Landsbyrådet har arrangeret et vælgermøde den 24. oktober, i forbindelse med 

kommunalvalget. 

Landsbyrådet deltog og formanden holdt indlæg i forbindelse med indvielse af 

terrassen ved biblioteket. 

Landsbyrådet har været i maildialog med Roskilde kommune, ang. udstykning af 

byggegrunde på sportspladsen, for at finansiere en kunststof græs fodboldbane ved 

hallen. Landsbyrådet vil være kede af at miste dette grønne område og vil sikre os, at 

det ikke besluttes uden en forudgående borgerhøring. 

 



5. Emner til tværpolitisk vælgermøde 24. oktober 

Medlemmerne opfordres via Facebook, til at komme med emner til debatten. 

Formen for mødet blev drøftet og for at sikre en tættere dialog med de enkelte 

kandidater, afholdes mødet muligvis som et cafémøde. 

 

6. Evaluering af sommerfesten. 

Godt med et telt som base, men vi skal også ud og møde borgerne på festpladsen. 

Næste år behøver vi ikke at deltage alle dage, men prioritere en enkelt dag eller to. 

Det vurderes, at der ikke er værdi for Landsbyrådet i at deltage i middagen lørdag 

aften. 

For at trække opmærksomhed, skal vi have en form for event / konkurrence / 

meningsmåling eller lignende. 

 

7. Evaluering af åbent møde 

Vi anser det åbne møde som en succes. De fremmødte gæster deltog aktivt i møde. 

Lidt overraskende var støjniveauet ret højt i det fri. 

Vi vurderer at arrangementet med åbne møder bør gentages. 

 

8. Nyhedsbrev september 

Nyhedsbrevet blev godkendt. God kombination mellem tekst og billeder. 

Medlemmer uden e-mail får nyhedsbrevet leveret i deres postkasser. 

 

9. Hundeområde 

Etableringen starter i uge 38. Irene har købt hjælp til stolpehuller. Der kommer en med 

et motoriseret jordbor. Resten baseres på frivillige 

Den 23.-24. september 2017 er der arbejdsweekend (kl. 9-13). 

Vi aftalte at holde indvielse 1.oktober. Efterfølgende er der fremvisning af 

køkkenhaverne på arealet ved kirken og derefter fællesspisning i Sognegården. 

 

10. Status for ZebraBy-projekterne 

Opslagstavle udendørs på Fakta til foreninger kommer meget snart. Der er 

opfølgningsmøde den 21. oktober. 

Opdateret oversigt kan ses på https://www.aaol.dk/sager. 

 

11. Meddelelser  

Hans orienterede om etablering af fibernet i Østrup, Kastanjehøj, Kirkerup og Tågerup. 

Det er muligt, ud fra forskellige forudsætninger, at modtage tilskud fra Energistyrelsen, 

men der er hård konkurrence.  

Der er planlagt en workshop vedr. Klyngelandsbyprojektet den 1. november 2017. På 

workshoppen vil der være oplæg om erfaringerne i Lejre-Herslev og med deleøkonomi. 

Som tidligere skrevet, har Landbyrådet modtaget kr. 75.000- til projektet. Jens og Steen 

er tovholdere. 

Næste nummer af Fællesbladet udkommer den 1. november. Hans skriver om 



fibernetprojektet. Deadline 25. september. Der er pt. bevilget midler til 3 numre. Hvad 

der sker efterfølgende er stadig uafklaret. 

Henning kasserer orienterede om de økonomiske bevægelser på foreningens konti. Der 

er kommet mange penge i kassen, jf. ovenfor, så Henning foreslog at vi aftalte en 

procedure så formanden kommer ind over ved større udbetalinger. Henning og Jens 

vender tilbage med et forslag. 

Irene har gang i noget e-sport / café, sammen med de unge. 

 

12. Evt. 

Drøftelse om større fællesspisning. Har vi nogen i lokalområdet, som har erfaring med 

madlavning i større skala – 50-60 personer? (indkøbsmængder, beregning af kostpris, 

tilberedning, servering osv.). Hvordan er det med krav og hygiejneregler? 

Claus fik forskellige forslag. 

Næste møde er den 5. oktober hos Hans i Kirkerup – Kirkerupvej 21a, kl. 19:00 

Her skal blandt andet drøftes vores forretningsorden. 

 

13. Gundsølillehallens planer 

Stig Hirsbak, formand for halbestyrelsen, deltog under dette punkt.  

Der er afsat kr. 12 mill. til renoveringer. Under igangværende renoveringsplaner, er der 

lagt nyt gulv i hallen og loftkonstruktionen er styrket, for at kunne bære solceller, som 

nu dækker hallens energibehov. Der forestår stadig en renovering af VVS installationer. 

Stig Hirsbak fortalte, at der i Roskilde kommune er en dialog omkring faciliteterne i 

kommunens haller. Byrådet lægger op til at samarbejde, alle haller kan ikke have alle 

faciliteter. Vil man dyrke en speciel sport eller dyrke sin sport på elite niveau, så kan 

man godt komme til at køre lidt efter det. 

Der arbejdes også med en større udvidelse / modernisering af hallen, så den bliver en 

multifunktionshal med mulighed for teater og andre kultur arrangementer. Stig har 

holdt møde med kommunen om dette sammen med GSGIF’s formand. 

En ny hal vil blive af en størrelse, så den sammen med Himmelevhallen vil kunne dække 

behovet for Trekroner-området. 

Finansieringen af en udvidelse skal ske igennem kommunalgaranteret lån og dette 

skulle være med i det kommunale budget for 2019. Endvidere vil der være støtte via 

Lokale- og Anlægsfonden. 

Der arbejdes stadig med planerne om et elite skyttecenter. ’Bolden’ er spillet over på 

Skytteafdelingens bane, da de skal vende tilbage med om de kan finansiere en leje til 

hallen på ca. 500-600.000  årligt. Kan skytterne få dækket denne husleje ved udlejning 

til jagtforeninger, politiet og internationale skyde konkurrencer? 

 


