
Ågerup og Omegns Landsbyråd Referat af bestyrelsesmøde d. 14.12-2016 hos Claus Bo 

Til stede var: Jens Pedersen, Irene Vinther-Larsen, Claus Bo Pedersen, Henning Sørensen, Søren Mortensen, 

Hans Brüsch. 

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

1. Videohilsen til medlemmerne. 

Vi optog en lille video, hvor vi præsenterede os, og hvad vi vil med arbejdet i landsbyrådet. Jens lægger 

videoen på hjemmesiden og Facebook. 

2. Valg af dirigent 

ingen 

3. Valg af referent 

Hans blev valgt. 

4. Opfølgning på seneste møde 

Referatet er godkendt efter skriftlig høring og rundsendt til bestyrelsen. 

ad 5, nyhedsmail: Jens laver udkast til første nyhedsbrev til udsendelse ultimo januar 

ad 7, generalforsamling:  Flyttet til 25.4.2016 aht. borgmesteren, som  har meddelt, at hun gerne vil 

deltage og komme med et oplæg i starten af generalforsamlingen 

ad 11, flyers: Flyvers er uddelt i vores område (Restoplag ca. 500), og der er opsat plakater på udvalgte 

steder.  

ad 11, Østrupkrydset: Der har været kritik af, at vi ikke havde nogen deltagere fra selve Østrup med i 

udarbejdelsen af indspillet til kommunen. Det noterer vi os. 

5. Mødeplan 2017 

Mødeplan 2017 blev drøftet. Jens går videre med at få input fra Bo og Kate, så vi kan få sat datoer på 

planen.  

6. Logo. 

Lærke Roark havde lavet to flotte forslag til foreningslogo, vi vedtog at anvende Logo-Ny2. Jens 

snakker med Lærke om justering af bollerne over åerne og hvilken baggrundsfarve der skal anvendes i 

logoet på hjemmesiden. 

7. Høring om cyklistplan/Søren (Trafik).  

Cyklistplan 2017 er i høring med svarfrist 19.12. Vi har fået input fra Dansk Cyklistforbunds 

lokalafdeling og fra ”Gruppen Cykelsti på Store Valbyvej og Gundsølillevej”. Endvidere har Jens sendt 

input til Søren. Der var udbredt enighed at 2 minus 1 vejen ved Østrup ikke fungerer, da der køres alt 

for stærkt, faktisk har målinger vist at hastigheden på strækningen er steget. Vi drøftede enkelte 

tilføjelser, hvorefter Søren skriver et udkast, som Jens lægger på hjemmeside og Facebook med 

mulighed for at kommentere. Søren gør høringssvar færdigt 19.12 og sender det til kommunen.  

8. Forslag om etablering af hundelufterområdet/Henning og Irene (Lokal udvikling).  

Lokal udviklings-gruppen foreslår at vi etablerer et hundelufterområde, finansieret af de zebramidler vi 

er stillet i udsigt fra kommunen. Henning har kontaktet HOFOR vedrørende oprettelse af et 

hundelufterområde på HOFORS arealer i Ågerup. Der skal opsættes hegn af egetræ eller lignende, da 

der ikke må anvendes trykimprægnerede stolper da disse vil kunne forurene vandboringerne i 

området. Gruppen mangler de sidste oplysninger og tilladelser inden man kan sætte økonomi på 

projektet og tage det med i diskussionerne om brug af zebramidler i 2017. 

9. Hjemmeside v/Jens og Bo 

Hjemmesiden er nu kommet i luften, men med reklamer og ikke søgbar. Hjemmesiden skal lægges på 



et webhotel (koster ca. 700 kr. årligt) eller lignende, således foreningen kan findes ved søgning på 

Google samt hjemmesiden er uden reklamer. Vi vedtog at bruge www.aaol.dk som alternativ til 

ÅgerupOgOmegnsLandsbyråd.dk, da æ, ø , å stadig giver bøvl. Jens går videre med at få oprette 

aaol.dk og få videresendt besøgende fra det lange navn.  

Der har været en del utilfredshed med indmeldes proceduren via Billetsalg.dk - vi prøver at finde en 

mere enkel løsning fremover. 

10. Meddelelser  

- Søren har deltaget i mødet vedrørende Østrup krydset  

- Søren og Jens (+Lærke Roark fra Grundejerforeningen Ågerup By) deltager i møde med kommunen 

19.12 om vedrørende genetablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på  Ågerupvej efter der 

er lavet ny kloakering. 

- Jens har holdt møde med Stig Hirsbak, som havde haft indlæg på Facebook om at vi burde inddrage 

medlemmer og beboere mere i arbejdet. Stig havde haft forslag til mødes om inddragelse, om brug af 

studerende til at få udarbejdet nogle langsigtede planer og om at få udarbejdet interne lister med alle 

de gode kompetencer folk i lokalområdet har. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene. 

- For at de enkelte bestyrelsesmedlemmers  postkasser  ikke bliver spammet med for meget mail blev 

det vedtaget at kategorisere mails fra foreningen med enten ”til orientering”  eller ”til aktion”. 

- Der er pt. 53 betalende medlemmer. Vi håber at få mange flere indmeldelser i de kommende 

måneder. For at få flere medlemmer vedtog at lave en værge-kampagne ved at bestyrelsesmedlemer 

er til stede ved Fakta i Ågerup den 14 -15. samt 21-22. januar (evt. også hverdage i disse uger). Vi skal 

melde til Jens om vi har mulighed for at deltage samt tidspunkt.  Jens sørger for plakater til vores 

sandwich, så den kan stå foran Fakta i ugerne efter jul. Til det brug tilbyder Claus at man kan betale 

med mobile pay til ham – blot skal man stadig sikre sig navn, adresse og email på alle medlemmer. 

- Henning griber fat i kommunen for at høre hvordan og hvornår vi skal opgøre regnskabet for de 

4.900 vi fik i tilskud til opstart af foreningen. 

11. Eventuelt, herunder næste møde:  

Næste møde blev fastsat til torsdag den 26.01-2017 og holdes hos Jens. Mødet starter kl. 18:00 og 

denne dag starter vi med fællesspisning. Jens sørger for hovedret, Irene dessert og Søren drikkevarer. 

Landsbyrådet refunderer udgifter. Vi prøver at friholde dagsorden for mere ”sædvanlige” punkter, så 

vi kan diskutere tingene i helikoptorperspektiv.  

De tre arbejdsgrupper kommer hver med et kort oplæg om, hvad man kunne forestille sig på deres 

område på et 5-10 årigt perspektiv. 

 

Hans Brüsch 15.12-2016 

 

http://www.aaol.dk/

