
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

jcp 20. marts 2020 

 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts kl. 19-21.00. Mødet blev afholdt over video. 
 
Referat 
 
Til stede: Jens L, Irene, Jens P, Rikke (stødte til senere, men fik lejlighed til at kommentere alle punkter) 
Afbud: Steen 
 

1. Valg af ordstyrer 

Jens L. 

2. Valg af referent  

Jens P 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af punkt 6l, jf. mail fra Jens P 

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

Jens L afklarer snarest med revisorerne hvordan regnskabet kan blive revideret i disse Corona-

tider 

Ad 4000Nord: Se punkt 9b 

5. Revision af vedtægter. Bilag. Ændret som aftalt 21.10. Forslag til bemærkninger vedhæftet 

Godkendt 

6. Forberedelse af generalforsamling 27.4 

a. Indkaldelse, herunder dagsorden (se nyhedsbrev), skriftlig beretning (udkast 

vedlægges), regnskab (under revision). Skal udsendes senest 6.4  

Indkaldelse og skriftlig beretning godkendt. Der tilføjes et forbehold for Corona. Jens P 

udsender 

b. Hvem vil bidrage til mundtlig beretning? 

Irene (aktiviteter), Rikke (trafik), Jens L (4000nord). Hans opfordres til at omtale Repair 

Café 

c. Oplægsholder: Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden (Jens P) 

Jens P køber specialøl til ED. I tilfælde af udsættelse forsøger vi at finde en ny dato hvor 

ED kan medvirke 

d. Forslag til budget og kontingent 2021 (Budget 2020 vedlægges – ønsker til budget 2021 

udbedes). Skal bestyrelsen foreslå uændret kontingent, 110 kr. pr. husstand? Forslag til 

kontingent for foreningen (såfremt vedtægtsændring): 500 kr.? (Skal nok vente til 

ekstraordinær generalforsamling) 

Jens L sender forslag til budget 2021, så bestyrelsen kan godkende det inden 6.4 

Enighed om at fastholde kontingentet og at foreslå 500 kr. som kontingent for 

foreninger på den ekstraordinære generalforsamling, såfremt generalforsamlingen 

godkender optagelsen af foreninger 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


e. Genopstiller Rikke og Jens L? Hans og Nicolai? Alle opfordres til at foreslå nye 

bestyrelsesmedlemmer, da vi pt. har to tomme pladser 

Rikke og Jens L genopstiller. Jens afklarer med Hans og Nicolai. Jens P modtager forslag 

til nye bestyrelsesmedlemmer med kyshånd 

f. Stemmesedler og vedtægter: Jens P 

ok 

g. Dirigent: Jens L finder 

ok 

h. Referent: ?? 

Jens P hører om Hans kan påtage sig opgaven 

i. Omdeling af nyhedsbrev til medlemmer uden mail: Irene; senest 6.4 

ok 

j. Lokalet på 1. sal i Biblioteket er bestilt (Jens). Skal vi lægge et loft for antal deltagere? 

Vi forsøger at vente til der ikke længere er Corona-risiko 

k. Servering: Øl og vand (Irene)  

Bestyrelsen mødes 18.30 og stiller borde op mv. 

l. Scenarier for udsættelse af generalforsamling 

Scenarie 1 virker ikke realistisk. Såfremt en udsættelse kommer på tale rådfører 

formanden sig med bestyrelsen 

7. Nyhedsbrev april 2020. Udkast vedlægges. 

Godkendt. Jens indsætter passende forbehold for Corona. Gælder desværre alle arrangementer 

8. Opfølgning på fællesmøde med Idrætsforeningen, hallen og kirken 10.2 (ref. udsendt 17.2) 

Jens P og Jens L havde deltaget et møde i god stemning i Hvedstrup Præstegård. Johnny 

Magnussens referat var udsendt. Jens L oplyste omkring Hal 2 i Gundsølille, at Johnny vil sende 

udkast til formulering hvor Landsbyrådet bakker op om Hal 2. Bestyrelsen bakkede i øvrigt op 

om de aftalte samarbejder. 

9. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Sankt Hans 

Jens P har aftalt med spejderne at gentage sidste års samarbejde. Han har lovet 

at finde en båltaler, fx en naturvejleder 

ii. Vores Natur 

Vi har fået bevilget de ansøgte 22.800, som vi selv skal lægge ud. Jens P har 

bestilt en pavillon, Susanne M en infostander. Derudover er budgetteret med 

midler til servering, materialer og annoncering 

iii. Borgermøde om ældreboliger (Irene) 

Mødet havde været velbesøgt med ca. 50 deltagere. Den primære bekymring 

gik på om man nu også kunne være sikre på at det blev ældreboliger, fordi 

kommunen ikke har mulighed om at stille alderskrav, men kun om størrelsen. 

Bestyrelsen ser frem til at få realiseret projektet og forventer at det bliver 

ældreboliger 

iv. Møde i Gundsø Syd Netværket (Irene) 

Kører godt 

v. Møde i Foreningen Gundsø Syd (Irene) 

Har ikke holdt møde 



vi. Fællestræf for landsbyråd og –laug i Roskilde Kommune.3.2 Jens 

Pænt besøg og god stemning i det gamle forsamlingshus i Gundsømagle. 

Indtrykket er at landsbyerne er gode til at inspirere hinanden. Bl.a. fik vi 

inspiration til nogle kulturelle arrangementer 

b. 4000nord. Jens P, Rikke og Jens L 

Jens P har på basis af input fra Steen sendt evalueringsrapport og regnskab til 

Landdistriktssekretariatet og Kommunen. Førstnævnte har godkendt rapporten og 

sendt regnskabet til eftersyn hos deres regnskabsfolk. Kommunen har godkendt at vi 

kan overføre 16.278 til brug i 2020. 

Rikke har talt med Maya D. som meget gerne ville være med til at være tovholder i 

fortsættelsen. Hun og Jens L kontakter 2-3 øvrige mulige tovholdere og sender en ”vi er 

i live” mail til netværkets interessenter.  

Aktiviteter afventer at Coronaen driver over. 

c. Trafikudvalg 

Møde med Veje og Grønne områder 19.3 udskudt pga Corona 

Rikke har talt med Morten fra kommunen om vores ønske om at de tager strækningen 

fra Gundsølille til Kirkerupvej først i den kommende cykelsti fra Gundsølille til Østrup. 

Det havde Morten være positiv overfor, og han var begejstret for at trafikgruppen 

allerede havde taget kontakt til lodsejerne. Rikke vil arrangere et opfølgende møde 

omkring et eller flere problempunkter på strækningen. 

d. Aktivitetsudvalg 

Gruppen har holdt et par møder, men har desværre måttet udsætte bondegårdsturen 

pga. Coronaen, ligesom indvielsen af Repair Caféen er udskudt en måned. Byggeriet af 

ramper til skaterparken er ligeledes sat i bero. Arrangementerne ultimo april og primo 

maj er ligeledes i fare for at måtte udskydes. Tænker på en slags kulturkanon.  

10. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. 4000Nord. Bevilget 75.000 + 87.500. 16.278 overført til 2020 (UVEG) 

Ikke brugt midler i 2020 endnu. Se i øvrigt 9b 

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG) 

Susanne M har fået OK fra Menighedsrådet til placering i Kirkerup. Vil gå videre med at 

orientere naboer via Hans og Rikke. Dernæst skal søges byggetilladelse i kommunen 

Derudover arbejdes på et madpakkehus i Ågerup på Boligselskabets grund (overfor 

Kildemosesøen). Et planlagt møde med den lokale beboerforening har måttet udskydes 

pga. Corona 

c. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet) 

Susanne M har holdt møde med kommunen, som var bekymret for at få for mange 

skilte. Aftalen er at hun vender tilbage med et detaljeret forslag. 

d. Vores natur. Bevilget 22.800 (Friluftsrådet) 

Afholdt udgifter til pavillon (12.000) og infostander (3.140) 

e. Egne midler 

Vi har dd. 140.723,77 på kontoen 

f. Fornyelse af kontingent 

119 har fornyet. 5-6 dobbeltbetalinger. Det er svært for kassereren at få styr på hvad 

der er betalt for, når folk ikke oplyser adresse og betaler i et andet navn end det vi har 

registreret. Ca. 1½ uge efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling trækker 



Jens L en liste over de som udestår, hvorefter Jens P sender disse en venlig rykker. Efter 

generalforsamlingen kontakter vi de som stadig udestår personligt 

11. Evt., herunder næste møde (7. maj; dagsorden og vært) 

Der var ros til den kampagne Jens P har iværksat på Facebook (27 grunde til at blive medlem) 

Vært for næste møde er Jens L. Dagsorden bl.a. konstituering af den nye bestyrelse. Hertil 

planlægning af ekstraordinær generalforsamling. Begge dele under forudsætning af at vi har 

afholdt generalforsamling.  

 


