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jcp 3. juni 2019 

 

Skriftlig beretning til generalforsamling 2020 

 

Stabilt medlemstal  
Bestyrelsen har fortsat bestræbelserne på at udvide medlemstallet, ikke mindst ved at deltage i den årlige 

sommerfest, hvor vi har fået skabt en forventning om at man kan komme og melde sig ind og give sin 

mening til kende på et aktuelt spørgsmål.  I løbet af 2019 lykkedes det at fastholde medlemstallet omkring 

210. I forhold til de 1300 husstande vi har i området, er der dog stadig et stort potentiale for at øge 

medlemstallet. Som noget nyt har bestyrelsen åbnet mulighed for at man kan forære sin nabo et 

gavemedlemsskab. Det håber vi medlemmerne vil tage imod. 

På Facebook er antallet af følgere steget fra 500 til 665. Facebooks algoritmer er imidlertid langsomt, men 

sikkert blevet dårligere for os som forening, så de enkelte opslag ikke når så langt ud som tidligere. Vi vil 

derfor opfordre alle til at kommentere, like og dele vores opslag, så vi kan spare på de reklamekroner 

Facebook så gerne vil sælge os. Eksempel: Vores opslag med høringssvar til Kommuneplanen nåede ud til 

499 læsere, men så havde det også fået 128 kliks og 21 reaktioner. For et par år siden havde det nemt givet 

det dobbelte antal læsere! 

Opkrævning af kontingent 
I bestyrelsen havde vi ønsket vi os et system, der kunne forenkle opkrævningen af kontingent og gøre det 

muligt for medlemmerne at tilmelde sig automatisk betaling. Sådant et system har Idrætsforeningen, men 

da det trækker på betalingskort, som udskiftes hvert andet år, er det ikke til megen hjælp. Bestyrelsen har 

derfor besluttet at fortsætte med selv at opkræve kontingent. 

Økonomi præget af store tilskud 
Da foreningen blev etableret i september 2016 søgte og fik vi et starttilskud fra kommunens Start- og 

Udviklingspulje, og siden har tilskud været afgørende for rigtigt mange af vores aktiviteter, jf. tabellen herunder. 

Det betyder at vi arbejder med en omsætning som er mange gange større end vores indtægter fra 

kontingentmidler. Det håber vi medlemmerne værdsætter, men det stiller samtidig nogle krav til bestyrelsen om 

at forvalte tilskudsmidlerne forsvarligt. 

Bestyrelsen har hen ad vejen lært flere lektier: 

 Aktiviteter skal drives af behov og frivillige som har lyst. Ikke af muligheden for at få tilskud 

 Vi har en udfordring med fonde som ønsker at vi selv skal lægge ud 

 Det er vigtigt at vi forvalter vores tilskud tro mod de formål de er bevilget til, så vi ikke risikerer at 

komme ud for krav om tilbagebetaling.  

  



 

 
2 

 

Dato Emne Kilde Beløb Bemærkning 

2016 Opstart Start og Udviklingspulje, 
Roskilde Kommune, Kultur 
og Idræt 

4.900 Forudbetalt 

2017 Hundeskov Friluftsrådet 15.400 Selv lægge ud, dækker kun 50 
% 

2017-18 Zebraby Roskilde Kommune Ca. 
800.000 

Kommunen forvaltede 
midlerne 

2017 Integration via mad Roskilde Kommune, Kultur 
og Integration 

20.000  

2017-19 Erhvervsnetværk Roskilde Kommune, UVEG 
(Udvalget for Vækst, 
Erhverv og Globalisering) 

70.000 Forudbetalt 

2018-19 Erhvervsnetværk Landdistriktspuljen 87.500 80 % forudbetalt. Strikse m. 
ændringer 

2018 Turisme, 
madpakkehytte(r) 

Roskilde Kommune, UVEG 50.000 Etableres 2020 

2019 Turisme, markering af 
gang- og cykelruter 

Friluftsrådet 125.000 Etableres 2020. Vi skal selv 
lægge ud! 

2019 Skaterpark Ud og Legpulje, Roskilde 
Kommune, Kultur og 
Idræt 

168.000 Etableres 2020, asfalt er netop 
lagt. Fået 100.000 forudbetalt, 
kommunen betaler resten 

2020 Pavillon og proviant til 
ture i naturen 

Vores natur. Friluftsrådet 
m.fl 

22.800 1.4-30.10-2020. Vi skal selv 
lægge ud 

Tabel: Oversigt over tilskud til Landsbyrådets aktiviteter 2016-2020. 
 

Finansiering og tilladelse til Skatepark 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fire drenge fra 8. klasse kunne godt tænke sig en Skatepark. Så henvendte de sig til Landsbyrådet, som 
besluttede at bakke op om initiativet. Drengene samlede en masse underskrifter og i løbet af forbløffende kort 
tid lykkedes det Landsbyrådet at få tilsagn om penge til Skateparken ved Lindebjergskolen. I alt 168.000 til 
ramper og asfalt fra Roskilde Kommunes "Kom ud og leg pulje". Initiativgruppen har nu tegnet deres 
drømmebane og fået byggetilladelse fra kommunen, kommunen lægger asfalten ud i april og eleverne på FGU-
Roskilde er i gang med at bygge ramperne, men er blevet forsinket pga. Coronaen.  Vi håber på en indvielse 
snarest. 
Tovholder: Irene Vinther-Larsen 
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Repair Café Ågerup  

Mandag den 30. marts skulle der være åbnet en Repair Café i Ågerup. Formålet med en Repair Café er at 
mindske de store mængder af brugte og defekte ting der smides ud. 

Caféen ligger i kælderen under biblioteket og er åben den sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 19. Pga. 
Coronaen har vi desværre måttet udskyde åbningen til august.  

Konceptet er "hjælp til selvhjælp": Mød op i caféen og få hjælp af frivillige og ulønnede hjælpere til selv at 
reparere det medbragte. 

Vil du selv være hjælper? Det kræver ingen særlige forudsætninger, blot at du er fiks på fingrene, har lidt teknisk 
forståelse og indsigt og lyst til at bidrage.  

Bag initiativet står en gruppe på to raske frivillige med opbakning fra flere. Vi takker Biblioteket og Stimen for 
lokalet. 

Tovholder: Hans Brüsch, Tlf. 2558 0690. 

Kommuneplan og lokalplaner 
Kommuneplan 2020:  Nu gælder det om at leve op til de fine ord 

Ågerup og Omegns Landsbyråd har afgivet et høringssvar hvor vi støtter hensigterne i afsnittet om byudvikling 

for Risø, Ågerup og omegn: 

 At der fortsat disponeres med en forskerpark for cleantech ved Risø 

 At der stiles mod en vis udbygning ml Ågerup og St. Valby for at opretholde grundlaget for butik, skoler 

og daginstitutioner 

 At områdets landsbymiljøer og landsbyernes afgrænsninger i øvrigt bevares 

 At der opbygges et sammenhænge net af cykelstier i området. 

Vi påskønner ligeledes, de overordnede hensigter i det nye afsnit om Landsbystrategi: 

 At landsbyerne skal fremmes som attraktive bosteder  

 At kommunen vil støtte dannelsen af landsbyklynger, hvor vi i Ågerup og omegn fremhæves som 

pionerer 

 At landsbyerne så vidt muligt understøttes af kollektiv trafik- og energiforsyning samt digital 

infrastruktur. 

Det lyder dejligt. Landsbyrådet ser frem til bedre forsyning med busser, en kommende erstatning for 

naturgasnettet og bedre dækning for mobiltelefoni og bredbånd.  

Ligeledes har vi noteret os at ” Områdets mindre veje skal gøres mere cykelvenlige med et sammenhængende 

cykelnet. Dels med en samlet forbindelse mellem Østrup, Gundsølille, Ågerup, Store Valby til stierne i Himmelev 

og Roskilde. Dels med en samlet forbindelse mellem Herringløse, Hvedstrup, Ågerup til stierne i Trekroner og 

Roskilde.” 

Det hilser vi meget velkommen. Vi ser frem til at der bliver afsat de nødvendige midler til at opbygge et 

sammenhængende cykelnet inden for planperiodens 12 år. 

Lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter 

Forslaget gør det muligt at opføre op til 20 ældreboliger, en sag Landsbyrådet længe har arbejdet for at få 

realiseret netop på denne plads som er i gåafstand fra Seniorklub og Butikscenter. Vi deltog i borgermøde 

https://kp2019forslag.roskilde.dk/risoe-aagerup-og-omegn
https://kp2019forslag.roskilde.dk/risoe-aagerup-og-omegn
https://kp2019forslag.roskilde.dk/landsbystrategi
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24.2, hvor vi ligesom mange af de øvrige fremmødte roste forslaget. Et revideret forslag ventes snarest 

forelagt for Plan- og Teknikudvalget. 

Lokalplan 669 for St. Valbyklyngerne 

Landsbyrådet deltog i et velbesøgt høringsmøde på Lindebjergskolen. Efterfølgende sendte vi et  
høringssvar til kommunen. Her gjorde vi indsigelse mod tre forhold, som vi også fremhævede på mødet: 

1. At man vil bygge alt for tæt på søen, så der slet ikke bliver nogen søbred og eng til padder og fugle. Og 
risikoen for oversvømmelse bliver alt for høj (dette punkt vandt stor tilslutning på borgermødet) 

2. At der i forslaget er forbud mod belysning langs Ågerupvej. Her vil vi gerne have etableret fortov og 
gadebelysning (på borgermødet virkede det til at kommunen tog dette forslag til efterretning) 

3. Vi er bekymret for at man vil lede vejvand med sit indhold af salt og olie til søen. 
 
Et revideret forslag som tog højde for mange af indsigelserne på borgermødet blev fremlagt for Plan- og 

Teknikudvalget 5.5 og er nu vedtaget af byrådet. 

Erhvervsnetværket 4000nord fortsætter  
Takket være støtte fra Kommunens Erhvervsudvalg og fra Landdistriktspuljen har vi holdt en række 

workshops og etableret et netværk som pt. rummer 210 interesserede erhvervsdrivende ikke kun i vores 

eget område, men også i Herringløse, Hvedstrup og Gundsømagle.  

I 2019 havde netværket også hyret tekstforfatter Nanna Balle til at fortælle historier om netværkets 
fødevareproducenter. Det kom der en fantastisk serie, ”Smag på 4000nord” ud af. Efterfølgende har vi også 
fået udgivet en kortere udgave i tidsskriftet ”Grøn hverdag”, ligesom vi har sørget for at promovere 
historierne via Facebook og LinkedIn. Endvidere er erfaringerne fra netværket formidlet igennem 
Landdistrikternes Fællesråd. 
 

Oprindeligt skulle projektet slutte 30.6.2019, men da det gik noget langsommere at få netværket i gang end 

oprindeligt planlagt lykkedes det at få lov at fortsætte frem til 31.12.2019. Herefter har vi sendt regnskab 

og evaluering til Landdistriktspuljen og Roskilde Kommune. Fra evalueringen vil vi gerne fremhæve: 

Der var ikke formuleret konkrete beskæftigelsesmæssige effekter i ansøgningen, men et sigte om at ”skabe 

et vendepunkt i udviklingen”. Vi kan påvise flere pejlemærker for at dette er sket: 

 Der er skabt et netværk, som har øget den indbyrdes kommunikation og selvbevidsthed 

 Området og dets erhverv er blevet mere synlige, ikke kun i kraft af dette projekt og dets 

kommunikation, men også af det samtidigt gennemførte ZebraBy-projekt, som har kørt i regi af Roskilde 

Kommune. 

 Der er formuleret en strategi for at fastholde og tiltrække erhverv til området (link) 

Ved aflæggelsen af regnskab var der godt 35.000 af den samlede bevilling på 162.500 kr. i uforbrugte 

midler. Vi har fået lov at overføre kommunens andel af de resterende midler (16.278 kr) til at fortsætte 

netværkets aktiviteter i 2020. De øvrige restmidler er tilbagebetalt. 

https://www.landdistrikterne.dk/pressemeddelelser/erfaringer-fra-lokalt-erhvervsnetvaerk-virksomhederne-vil-have-her-og-nu-relevans-frem-for-uforpligtende-netvaerk/
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Aktiviteterne i 2020 har måttet vige for Coronaen, men vi håber på fuldt program i efteråret. 

Tovholdere: Rikke Hansen og Jens Larsen 

 

Fællestræf for kommunens landsbyer 
Vi har taget initiativ til at skabe et netværk af Roskilde Kommunens Landbyråd og –laug. Foreløbigt deltager 

13 landsbyråd og –laug af meget forskellig størrelse i netværket. Netværket har holdt to møder. Det er 

bestyrelsens indtryk at de fremmødte har stor glæde af at kunne inspirere hinanden, ligesom vi fremover vil 

få indflydelse på dagsordenen til kommunens ”Landsbyrådsdage”, som afholdes i lige år. Årets træf er dog 

udskudt til 2021 pga. Corona. 

Arbejde for flere cykelstier  
I efteråret var der indvielse af den nye cykelsti langs St. Valbyvej. Landsbyrådet sikrede at den blev ført 

rundt om hjørnet til Ågerupvej og frem til Søager. Arbejdet med at få flere cykelstier fortsætter. Kommunen 

har planlagt at gå i gang med strækningen fra Gundsølille til Østrup i 2021. Oprindeligt havde de tænkt sig 

at lægge første etape fra Kirkerupvej til Østrup, men Landsbyrådet har argumenteret for at det er bedre at 

starte i Gundsølille, så den fra start kan bruges som skolevej.  

Landsbyrådet presser fortsat på for yderligere cykelstier i vores lokalområde. 

Tovholder: Rikke Hansen 

Aktiviteter 
Det spændende er at vores Aktivitetsgruppe er blevet udvidet, så der nu er fire medlemmer. Vi vil dog gerne 
være endnu flere til at planlægge og gennemføre de mange ting gruppen har på programmet.  
 
Afholdte aktiviteter. Kort fortalt har vi arrangeret: 

 Affaldsindsamling med efterfølgende frokost (sammen med kirkens Etnisk Forum). I 2020 blev 
affaldsindsamlingen afviklet med rekordtilslutning, men uden den efterfølgende frokost (Corona) 

 Cykelskole for nydanske kvinder som 16 juni stolte modtog diplom af politibetjent 

 Indvielse af nye legeanlæg på Klub Nord Impulsen – sammen med Impulsen 

 Fælles Sankt Hans Fest sammen med spejderne med daværende borgmester Joy Mogensen som båltaler. 
Det blev et tilløbsstykke med over 200 glade børn og voksne i det dejlige vejr 

 Vikingespil i Frederikssund (sammen med kirkens Etnisk Forum) 

 Tur til i Strandparken med gamle lege (sammen med kirkens Etnisk Forum) 

 Etnisk fællesspisning i Sognegården (sammen med kirkens Etnisk Forum)  

 Krible-Krable dag ved Kildemosesøen (i samarbejde med Lindebjergskolen). Afviklet i 2020 uden guidning, 
hvilket tilsyneladende gav lavere tilslutning, så forhåbentligt kan vi guide igen i 2021 

 Samling af tilskuere til cykelløbet Danmark Rundt (i samarbejde med Lindebjergskolen som lavede 
”markgrafitti”) 

 Byvandring i Ågerup – samarbejde med Egnshistorisk Forening 

 Vandretur til Bolund - sammen med kirkens Etnisk Forum 

 Bytning af fastelavnstøj 

 Opstilling og tænding af juletræ på Butikstorvet. Tændingen blev et tilløbsstykke med omkring 200 
deltagere. 
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Kommende aktiviteter: 

Vi har fået en spændende henvendelse fra en gruppe der gerne vil arrangere fællessang. Det ser vi frem til at få 
som ny aktivitet.  
 
Vi har i 2020 fået tilskud på 22.800 fra projektet ”Vores Natur”, som er et samarbejde mellem Friluftsrådet, 15. 
juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Nordeafonden. Støtten skal gå til at indkøbe en solid bærbar pavillon, 
en informationstavle til at fortælle om ramsløg ved Sognegården og til materialer og mad og drikke til vores 6 
planlagte aktiviteter, som vi håber kan blive gentaget i de kommende år:  
Affaldsindsamling og info om ramsløg 26. april, Krible-Krable dag 3. maj, legedag i Salvadparken 14. juni, Guidet 
tur i Kildemosesporet på Sporenes Dag 13. september, Guidet tur ved Gundsømagle Sø 3. oktober.  
 
Desværre har ”Vores Natur” meddelt at vi ikke kan holde arrangementer støttet af dem før pinse. Vi har derfor 
gennemført de to første arrangementer for egen hånd (de kunne ligesom ikke udskydes).  
 
Vi vil gentage samarbejdet med spejderne om Sankt Hans Festen, men må vente til 2021 pga. Corona. 
 
Vi har aftalt med GSFIF at vi fremover deltager i den fælles julefest i Gundsølillehallen.  
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Derudover vil vi fortsat deltage i sommerfesten og holde guidede ture i Gammel Ågerup, en vinterudflugt til 

Bolund og fællesspisning som tilbagevendende arrangementer. 
 

E-sport og drama for unge (+11 år)  
Samlingerne hver 14. dag er fortsat et kæmpehit. Hver anden fredag stiller frivillige fra Kirken og Landsbyrådet i 
Præste- og Sognegården, hvor unge mødes under uformelle rammer og har nogle hyggelige timer sammen i 
trygge rammer. I august havde vi besøg af Vejle Kommunes Udvalg for Nærdemokrati og Lokalsamfund som var 
på inspirationstur. De ville gerne se og høre, hvordan en ide fødes og bliver til virkelighed. Og hvordan frivillige 
gør en kæmpe forskel. Også denne aktivitet har måttet holde pause pga. Coronaen. 
Tovholder: Irene Vinther-Larsen og Jan Danielsen 
 

Årsmøde ”Veje og Grønne Områder” i Roskilde Kommune 
Landsbyrådet var igen i marts 2020 kaldt til ”årsmøde” med Veje og Grønne Områder. Blandt de punkter vi 
havde sat på dagsordenen var: 
 

- Cykelstier 
- Farlige situationer ved chikaner 
- Parkering ift. cykelbaner  
- Hastighedsnedsættelse 
- Sikkerhed for bløde trafikanter 
- Manglende belægning og vejtræer 
- Busstop ved Bakkeengen 

 
I 2019 har vi bl.a. fået asfalteret og lavet fortove i St. Valby og fået opsat cykelskure ved Bibliotek og Kirke i 
Ågerup. Vi håber at vi også i 2020 får gennemført en god portion af vores forslag, men indtil videre er mødet 
blevet udskudt pga. Corona.  

Bedre internet- og mobilforbindelser 
Mht. internetforbindelser er der siden 2017 gennemført to 

projekter med støtte fra den statslige pulje som forvaltes af 

Energistyrelsen, mens et tredje netop er godkendt. 

Landsbyrådet vil fortsætte sine bestræbelser på at få bedre 

internet- og mobilforbindelser. 

Kortet tv. viser at der stadig er mange hvide områder mht. 

mobildækning. Kommunen vil derfor gerne høre, hvis der er 

nogen der har en grund de mener er egnet til at opstille en 

sender. Helst lidt højt i landskabet samtidig med at det ikke 

skal skæmme landskabet for meget. 

- Den røde trekant ved Østrup er en byggetilladelse, som 

desværre endnu ikke er udnyttet. Her kunne det nok hjælpe, 

hvis brugere i området rykker deres mobilselskab. 

- I området mellem Gundsølille og Gundsømagle har TT-

netværket (Telias og Telenors fælles infrastrukturselskab) 
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forpligtet sig til at forbedre dækningen i området mellem Gundsømagle og Gundsølille inden april 2022.  

Du kan læse kommunens notat om mobil- og bredbåndsdækning (under punkt 3). 

Og så har vi også 
- fortsat bestræbelserne for at få renset Kildemosesøen 
- fortsat annoncering i Kvartaltsnyt 
- fortsat med at bidrage til indhold og uddeling af Fællesbladet. Fra medio 2019 sker uddelingen i 

samarbejde med Kvartalsnyt 
- begyndt månedligt at udsende mails til medlemmerne om arrangementer – ind mellem vores 

nyhedsbreve 
- deltaget i GundsøSyd netværkets møder 
- forsat møderækken med GSGIF, Gundsølillehallen og kirken om at styrke samarbejdet 

https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/okonomiudvalget-15-01-2020-kl-0820

