
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

SB/04.04.2018 

 
 
Konklusionsreferat af bestyrelsesmøde mandag den 12. marts kl. 19-21.30 på Biblioteket 
 

Deltagere: Jens C. Pedersen (formand), Irene Vinter-Larsen (næstformand), Bente Elster 

Sørensen, Claus Bo Pedersen (kasserer), Hans Brüsch og Steen Broby (referent). 

Afbud: Palle K. Jensen 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 

a) Claus blev valgt 

2. Valg af referent  

a) Steen blev valgt 

3. Godkendelse af dagsorden 

a) Under punkt 13 tilføjedes punktet ”Hemmelige film” 

b) Dagsorden tiltrådt 

4. Opfølgning på seneste møde, jf. https://www.aaol.dk/bestyrelse  

a) Der er en gældende lokalplan for sportspladsområdet ved Ågerupvej. Seneste 

meldinger indikerer, at der ikke er tanker om salg af området til anden 

anvendelse. 

5. Regnskab 2017. Bilag vedlagt. 

a) Regnskabet for 2017 udviser et mindre underskud i driften af foreningen på 

1.220,17 kr. 

b) Regnskabet er godkendt af revisorerne. 

c) Bestyrelsen indstillede regnskabet til generalforsamlingens godkendelse 

6. Betaling af kontingent 

a) Bestyrelsen fulgte kassererens anbefaling om fremtidigt at opkræve 

medlemskontingenter via en Forenings-MobilePay-løsning i modsætning til 

Betalingsservice, som fandtes for dyr. 

7. Forslag til vedtægtsændringer. Bilag vedlagt. 

a) Bestyrelsen besluttede at indstille forslaget til vedtægtsændringer til 

godkendelse på den forestående generalforsamling. 

b) Hvis en gennemførelse kræver en ekstraordinær generalforsamling, afholdes 

denne den 4. juni 2018 i forbindelse med det åbne bestyrelsesmøde. 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


8. Forslag op at starte indsamling af underskrifter for at få mulighed for at hente pakker 

i Fakta. Jens har talt med Daniel (bestyrer), som vil gå videre til COOP, hvis vi kan samle 

100-200 underskrifter. 

a) Beslutningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt, hvorfor Jens arbejder videre med 

forslaget. 

9. Mandat til trafikgruppen v/Hans omkring hastighedsbegrænsninger, cykelstier og 

busser. Bilag. 

a) Bedre cyklistskiltning i krydset St. Valbyvej-Fynsvej-Himmelev Bygade. 

b) Ønske om 60 km/t begrænsning på Kirkerupvej og Hestholm, så hastigheden 

her svarer til skiltningen på St. Valbyvej og en del af Gundsølillevej. 

c) Næste skridt efter etableringen af cykelsti langs St. Valbyvej skal drøftes 

nærmere med henblik på opnåelsen af et sammenhængende cykelstinet. 

d) Rikke Hansen har på Trafikgruppens vegne spurgt forvaltningen hvorfor 

cykelstien ikke er omtalt i dagsordenen for næste møde i Plan- og 

Teknikudvalget. Jens følger op overfor Jakob Søegaard 

e) Ønske om busforbindelse til Veksø’s S-togsstation. Også til Taastrup om muligt. 

Trafikgruppen vender tilbage, når der foreligger forslag. 

10. Forberedelse af generalforsamlingen den 12. april 
a) Indkaldelse (senest 22.3), herunder dagsorden (se nyhedsbrev og pkt. 

6), skriftlig beretning (udkast vedlægges), regnskab (punkt 5).  
b) Hvem vil bidrage til mundtlig beretning? Irene, Steen (hvis han når frem) 
c) Omdeling af nyhedsbrev til medlemmer uden mail: Irene senest 22.3 
d) Sognegården er bestilt, nøgle skal hentes (Jens) 
e) Oplægsholder: Uffe Laursen og Merete Gjelstrup, FORS, OK 
f) Forslag til budget og kontingent 2019 (udkast vedlægges). Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent, 110 kr. pr. husstand. Claus udarbejder et 2019-budget på 
grundlag af 150 medlemmer. 

g) Hvem genopstiller? Hans genopstiller som suppleant. Jens kontakter Palle og 
øvrige potentielle bestyrelsesmedlemmer. 

h) Stemmesedler og vedtægter: Jens 
i) Dirigent: Jens finder en dirigent 
j) Referent: Steen har forfald 
k) Servering: Øl og vand. Jens/Irene sørger for 
l) Bestyrelsen mødes 18.30 og stiller borde op mv. 

11. Udkast til Nyhedsbrev 2018 nr. 1 

a) Udkastet gennemgået og mindre korrektioner besluttet. Jens færdiggør og 

sender ud. 

12. Status for ZebraBy-projekterne, jf. listen på https://www.aaol.dk/sager 

a) Der er møde næste torsdag om forskønnelsen af butikstorvet. Ellers ingen 

ændringer i status i forhold til seneste referat.  

13. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a) Klyngelandsbyprojekt V/Steen: Indtil nu har områdets erhvervsdrivende ikke 

udvist tilstrækkelig interesse for projektet. Der gøres en indsats for at opnå et 

https://www.aaol.dk/sager


stærkt forøget deltagerantal til Workshop-3 den 22. marts i Sognegården. På 

denne workshop skal der drages en konklusion omkring projektets fortsatte 

levedygtighed. Erhvervsdrivende fra Gundsømagle er inviteret med. 

b) Fibernet (Nord v/Hans og Ågerup v/Jens): Store udfordringer i Nord 

fiberprojektet, idet flere hopper af, hvorved TDC’s økonomi risikerer ikke at 

hænge sammen. Ågerups situation er anderledes positiv, idet TDC’s 

etableringstilbud er reduceret til 499 kr. i stedet for 1.999 kr. Den meget lavere 

pris i Ågerup skyldes at der allerede ligger fiber i jorden.  

Dørklokkestemning bliver nok nødvendig for at opnå det tilstrækkelige antal 

positive tilkendegivelser. 

c) Sker der noget i vores udvalg? (trafik, aktiviteter og lokal udvikling):  

1. Ejeren af Ågerup Pizzeria opsætter opslagstavle. Vi er velkomne til at 

arrangere Åbent Hus i hans lokaler. Jens laver Åbent-Hus-plan. 

2. Udendørs Fitness-projektet er løbet ind i problemer på grund af diverse 

regulativer omkring ansvar, sikkerhed og vedligehold. 

3. Der etableres en trampesti 

4. Der søges om tilladelse og midler til en flyde-badebro ud fra 

Strandparken. 

5. Der planlægges 3 guidede ture med henblik på at de bliver årligt 

tilbagevendende traditionsture. 

6. Hemmelige Film kører for fulde huse om eftermiddagen, men kun få 

bruger tilbuddet om aftenforestilling. Aftenforestilling lukkes ned, med 

mindre deltagerantallet forøges væsentligt de næste 2 aftener. 

14. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a) Integrationsmad. Bevilget 6.000 – Projektet er opgjort og lukket. 

b) Klyngelandsby. Bevilget 75.000 + 87.500 

c) Egne midler 

15. Eventuelt, herunder næste møde (dagsorden, hvem sørger for kaffe og te) 

a) Næste møde bliver det konstituerende bestyrelsesmøde 

b) Jens orienterede om konsekvenserne af den nye EU-persondata-forordning, 

som stiller krav om en privatlivspolitik, hvem har ansvaret for hvilke data, og 

krav om hurtigere sletning af data for personer, som ikke længere er 

medlemmer. 

 

SB  # # # 


