
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

februar 2017 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar kl. 19-21.30 hos Søren, Bredekæret 32 

Deltagere: Jens Christian Pedersen, Hans Brüsch, Irene Vinter-Larsen, Henning Sørensen, Søren 

Mortensen, Claus Bo Pedersen 

Afbud: Kate Blytækker, Bo Michael Hansen, Jørgen Worm Jensen 

Gæster: Palle Gram – Formand for Gundsømagle Landsbyråd 

Anders Gøricke – Formand for Herringløse Landsbyråd 

 

Dagsorden/Referat: 

1. Velkommen til vores gæster fra Herringløse og Gundsømagle Landsbyråd 

 

Vi bød velkommen til formanden for Gundsømagle Landsbyråd Palle Gram og 

formanden for Herringløse Landsbyråd Anders Gøricke.  

De to herrer præsenterede sig selv.  

Palle orienterede om etableringen af Gundsømagle Landsbyråd og at initiativet var 

opstået på baggrund af trafik situationen i Gundsømagle og truslen om lukning af 

Gundsømagle Bibliotek. Dette var to kerneområder som var værd at kæmpe for. 

Palle Gram berettede om et godt samarbejde med Roskilde kommune, og at 

kommunen sætter meget pris på Landsbyrådenes arbejde og derfor gerne bidrager 

med økonomiske tilskud til vores arbejde. 

Palle Gram fortalte også om succes med en lokal byfest og dragedage. 

Gundsømagle Landsbyråd har 410 husstande som medlemmer ud af 1100 mulige. 

 

Anders Gøricke bekræftede det gode samarbejde med Roskilde kommune. De har også 

modtaget gode tilskud fra kommunen. 

Herringløse Landsbyråd har 150 husstande som medlemmer ud af 170 mulige (excl. 

Hvedstrup).  

Herringløse Landsbyråd omdeler 4 gange årligt en avis, som fortæller om aktiviteterne i 

området og Landsbyrådets arbejde. 

 

Begge de herrer var enige om, at det er godt at landsbyrådenes bestyrelser mødes, og 

at der kan ligge meget fornuft i at samarbejde om sager hvor emnerne strækker sig 

over grænserne for vores områder. 

 



 

2. Valg af referent  

Claus modtog valget – Henning accepterede at tage jobbet til næste møde. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Opfølgning på seneste møde.  

Claus orienterede om møde med Elsebeth Sehested, som repræsentant for Ågerup 

kunst og kultur udvalg. Emnet var samarbejde og hvordan vi kunne støtte hinanden. 

Kommunen arbejder stadig med planer for Østrup krydset. 

Claus har taget en time med at hverve medlemmer foran Fakta. Irene og Jens deler 

flyers ud til fastelavnsarrangement i hallen 

Jens har sendt annonce til Kvartalsnyt. Vi har tegnet ½ side i hele 2017 

 

5. Referat fra indledende møde med kommunen om zebramidler v/Jens og Irene 

Jens Christian Pedersen, Irene Vinter-Larsen og Henning Sørensen deltog i møde med 

Pernille Fox og Gitte Jacobsen 20.2. Der blev orienteret om muligheder for tilskud til 

aktiviteter i kommunens lokalområder. Alle kommunens foreninger bliver inviteret til 

orienteringsmøder, hvor de kan høre om muligheden for at søge tilskud til diverse 

aktiviteter. Vi inviterede Pernille Fox til det planlagte møder med foreningerne 15.3, 

hvilket hun tog imod. 

Der blive afholdt et borgermøde i Gundsølillehallen den 24. maj, hvor borgmesteren 

deltager. 

Der blev orienteret om muligheder for tilskud til aktiviteter i kommunens lokalområder. 

Alle kommunens foreninger bliver inviteret til orienteringsmøder, hvor de kan høre om 

muligheden for at søge tilskud til diverse aktiviteter. 

Der vil i den forbindelse blive afholdt et borgermøde i Gundsølille hallen den 24. maj. 

 

6. Regnskab 2016 v/Henning. Bilag følger fra Henning 

Kasserer Henning Sørensen fremlagde regnskabet for 2016 

 



 

 
Næste kontingent indbetaling vil kunne foretages via en bankoverførsel  

eller beløbet kan sendes via MobilePay.  

Regnskabet blev godkendt hvorefter  

Henning går videre med at få det underskrevet og revideret. 

 

7. Forslag til kommissorium og mandat for de nedsatte arbejdsgrupper.  

- Trafik v/Søren og Hans 

Søren fremlagde kommissorium for trafik gruppen. Kommissoriet blev godkendt med 

en enkelt justering. 

Kommissorium kan ses på http://www.aaol.dk/trafikgruppe 

- Arrangementer og aktiviteter v/Claus 

Claus fremlagde kommissorium for gruppen om arrangementer og aktiviteter. 

Kommissorium blev godkendt og kan ses på http://www.aaol.dk/arrangementsgruppe 

- Lokal udvikling v/Henning og Irene 

Irene fremlagde 3 forslag til aktiviteter for lokal udviklingsgruppen. Bestyrelsen 

godkendte at gruppen går videre med hundelufterområde og flagalle – Irene går i 

tænkeboks mht. om der er grundlag for at indsamle affald på den landsdækkende 

indsamling 2.4 (det er efterfølgende besluttet at deltage og opslag er lagt på Facebook). 

Gruppen fremlægger forslag til kommissorium på næste møde.  

 

8. Meddelelser (formand, næstformand, kasserer, udvalg, andre) 

Der har været afholdt møde med kommunen om reetablering af bump / chikaner på 

Ågerupvej, efter nedgravning af ny kloakleding. Kommunen fremsender forslag, hvor 

http://www.aaol.dk/trafikgruppe


 

bump og indsnævringer kombineres – vi lægger forslaget på FB til høring. 

Kasserer Henning Sørensen fremlagde regnskab for de 4.900 kr vi har modtaget til 

etablering af ÅOL fra kommunen. Regnskabet blev godkendt. 

Henning oplyste, at vi har rundet medlem nummer 100, som modtog en buket 

tulipaner. Endvidere oplyste kassereren, at den aktuelle kassebeholdning er kr. 

4.281,21 

 

9. Feedback og evt. forslag til samarbejdspunkter fra Herringløse og Gundsømagle 

Det er rigtig godt, hvis der kan etableres et samarbejde mellem landsbyrådene omkring 

naturstier, cykelstier, veje og andet som kan være tværgående mellem vores områder. 

Der var en drøftelse om behovet for en forretningsorden, for foreningstyper som 

landbyrådene. Palle Gram fortalte at de havde en forretningsorden og lovede at sende 

den til inspiration. 

Der var enighed om at følge op med regelmæssige besøg hos hinanden med passende 

mellemrum. 

 

10. Evt., herunder vært for næste møde. 

Der blev stillet forslag om etablering af shelter og bålsted i Strandparken.  

Ligeledes kom der forslag om opstilling af flere bænke, på udvalgte steder i området. 

Lokal udvikling arbejder videre med disse forslag. 

 

Næste møde er tirsdag den 4. april kl. 19.00 hos Hans Brüsch, Kirkerupvej 21A 

 


