
 

 

 

ld 18. maj 2017 

Møde med områdets institutioner 16. maj 2017 på Biblioteket 

Deltagere: Jens Pedersen, Irene Vinther-Larsen og Linda Dam fra Ågerup og Omegns Landsbyråd og Gitte 

Jacobsen fra biblioteket 

Afbud: Birgitte Schantz, Gundsø Omsorgscenter 

Fælles spisning 

Kristian Gylling har givet tilsagn om, at vi kan låne lokale i Sognegården uden beregning.  

Landsbyrådet har hørt fra mange foreninger at man ønsker at få et samlet overblik over arrangementer. 

Nytilflyttere og andre har svært ved at få et overblik over alle de mange tilbud der er i vores område. Gitte 

talte for Kultunaut, da arrangementer også kommer i kulturbasen – Kultunaut har dog også nogle 

begrænsninger og ulemper, da det er svært at søge på arrangementer i hele vores område, grundet de 

parametre der er i Kultunaut.   

Gitte foreslår Landsbyrådet at holde møde David Fjeldstrup 33731050 som står bag Kultunaut. Jens forslog 

at tage Palle formand for Gundsømagle Landsbyråd med. Gitte tilføjede Anders Gøricke formand for 

Herringløse Landsbyråd. 

Jens kontakter Dorrit Birklund Dorritb@roskilde.dk, Kulturbasebestyrer, tlf. 46315011 fra Roskilde 

Bibliotekerne for at høre om hun kan og vil deltage. 

Lokal udviklingsgruppe 

Har søgt penge i Dagbladets fond til et shelter ved Ågerup-Kirkerup Strandpark samt et antal borde og 

bænke.  

Klyngelandsby 

Jens fortalte, at Landsbyrådet sammen med Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskilde indsendt 

ansøgning om midler til en proces (en konsulent) omkring Klyngelandsby, som sætter fokus på 

erhvervsudvikling i området. Der er 170 registrerede virksomheder i vores område. Ansøgningen kan ses på 

https://www.aaol.dk/sager 

Sommerfest 

Landsbyrådet vil gerne være til stede – men det er svært at bemande en stand i alle dagene. Jens vil 

kontakte Anita Færch, medlem af sommerfest udvalget – for at høre om de nærmere detaljer for at 

deltage.  

Hemmelig film 

Gitte fortalte, at der er planlagt film 5 torsdage i efteråret kl. 13.30 på biblioteket.  

 

 



 

 

 

Den hemmelige film tilbyder biblioteket også kan få lov at blive vist om aftenen. Alt står klar fra tidligere på 

dagen med stole mv. Der skal blot tændes og slukkes for film og døre, stoles op bagefter. Hvis Landsbyrådet 

kan stille med en person der vil dette, kan det prøves af de planlagte 5 torsdage henover efteråret. Jens 

lovede at bringe det videre til aktivitetsudvalget -  Linda tilbød at tage en aften. 

Datoerne er: 24.8, 28.9, 26.10, 23.11, 14.12 

 

Eventuelt 

Gitte fortalte, at der afventes dato for indvielse af bibliotekets nye Ude-rums-området. Der kommer 

invitationer til alle udvalg/institutioner. Gitte tilbyder Landsbyrådet at sige et par ord til festen, for at 

synliggøre rådet for borgerne. Jens takkede ja. Dato for festen foreligger ikke endnu, da der afventes svar 

fra deltagende politiker(e). Arrangementet forventes holdt en tirsdag eller torsdag i juni – hen over dagen 

så både børn i institutioner og folk på vej hjem kan kigge forbi. 

Vi taler om det evt. er muligt at få et CPR-udtræk fra ny tilflyttere, så disse kan kontaktes med et 

velkomstbrev fra området, med de tilbud der findes. Gitte vil finde ud om vi kan få udtræk – eller måske få 

materiale med ud i vores område. De andre lokalområder kunne have tilsvarende ønsker. 

 

http://naboskab.dk/produkter/ 

Gitte fortæller om muligheder ved Naboskab/Bytteskab og deleskab. Kig ind på siden for at læse mere. I 

Ågerup kunne vi prøve at starte ud med et bytteskab, Gitte tilbyder det kan stå i indgangspartiet til 

biblioteket, det kan også stå andre steder hvor borgerne kommer forbi.  Linda er begejstret for ideen. Byen 

har ikke en genbrugsbutik, og vi har som regel alle et eller andet der ikke kan gå i tøj containeren og som 

helt sikkert kan give glæde og gavn hos andre i området, bøger, nips, en kaffe kande, en pose perler. 

Der skal laves aftale om frivillige der holder øje med og rydder op og evt. tømmer ud i skabet hvis 

nødvendigt. 

Næste møde 

Pga. det begrænsede fremmøde drøftede vi ikke dette punkt, men Landsbyrådet har tidligere med 

foreningerne aftalt at stile efter min. ét årligt møde, hvor vi mødes med en dagsorden, og hvor foreninger 

og institutioner kunne deltage efter behov. Trafik er blevet nævnt som et emne, der kan samle de fleste.  

 

Linda, ref. 


