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Referat af Landsbyrådets første møde med områdets foreninger 15. marts 2017  

 

Til stede: Jens Pedersen og Irene Vinther-Larsen, Ågerup og Omegns Landsbyråd, Lærke 

Roark og Karina H.B. Jensen, Grundejerforeningen Ågerup By, Per Lassen, GSGIF, Ann 

Marie Cordua, Gundsø Ældre- og Hobbyklub, Annette Kristensen, Grundejerforeningen 

Kastaniehøj (Østrup Holme), Ib Nielsen, Egnshistorisk Forening i Gundsø 

 

Pernille Fox, Roskilde Kommune, projektleder for zebraprojektet, deltog i mødet. 

 

Afbud: Palle Jensen, Åbakken III 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Jens Pedersen blev valgt som mødeleder. Irene Vinther-Larsen blev valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Landsbyrådets arbejdsplaner og tanker om samarbejde 

 

Jens fortalte om Landsbyrådets begyndelse. Vi fylder ½ år i den 20. marts. Vi har brugt en del 

tid på at få en bankforbindelse. Vi har fået en hjemmeside som skal bruges til at fortælle hvem 

vi er, hvad vi arbejder med, og hvilke resultater vi har opnået. Vi har fået et logo, som viser 

det område vi dækker. Vi har nu mere end 100 medlemmer, der er stadig plads til flere.  

Vi er på Facebook, hvor vi løbende kan informere, om hvad der sker i området. 

Vi har nedsat tre arbejdsgrupper: 

1. Trafikgruppen, som arbejder med cykelstier, sikker trafik, og busruter så busserne 

også dækker behovet udenfor Roskilde by. Gruppen har kommenteret på kommunens 

Cyklistplan 2017, krydset i Østrup og nye chikaner på Ågerupvej. 

2. Arrangementsgruppen har holdt et par møder og skal finde ud af hvordan de kan indgå 

i samarbejde med de andre grupper, der også laver mange aktiviteter i vores område, 

og finde en niche der ikke er dækket. Vi vil gerne have en aktivitetskalender, som 

dækker vores område, helst baseret på udtræk fra Kultunaut, så vi undgår 

dobbeltarbejde. 

3. Lokal udviklingsgruppen er startet med én konkret ide, nemlig at planlægge et 

hundelufterområde på HOFOR’s arealer langs Kildemoseåen. Der er oprettet en 

Facebookgruppe for emnet, som lige nu har ca. 30 medlemmer. Derudover er der 10-

15 andre interesserede hundeejere. Vi tænker det kan danne model for Landsbyrådets 

arbejde fremover: at vi samler en gruppe interesserede borgere omkring et konkret 

emne, så bestyrelsen får en koordinerende rolle. Gruppen har holdt et møde på engen, 

med hunde, kaffe og kage. Vi håber det kan finansieres af zebramidler og har søgt 

medfinansiering fra Friluftsrådet. 

Gruppen er også i gang med at planlægge at deltage i den landsomfattende 

affaldsindsamling den 2. april, hvor vi har samlet ca. 20 der gerne vil deltage enten 



ved at samle affald eller lave mad til os. To syriske familier er med til at samle affald 

og laver en syrisk frokost. 

 

Landsbyrådet har kommenteret revision af Kommuneplanen. Her har vi peget på, at det er 

vigtigt at huske, at der er en verden uden for Roskilde, hvor der er naturværdier, og hvor der 

er behov for cykelstier til og fra Roskilde.  

 

Med dette møde har vi taget fat i en møderække med foreninger, institutioner (uge 20) og 

erhvervsdrivende (efteråret) for at sikre et godt samarbejde omkring Landsbyrådets arbejde. 

 

Vi har fået forslag om at inddrage studerende til at lave analysearbejde. Det er en god ide, 

men vi skal lige have lidt mere fodfæste og overblik som forening, inden vi kan formulere et 

projektoplæg. 

 

Vi har inviteret de to nærliggende landsbyråd til et af vore bestyrelsesmøder. Det var godt og 

gav alle parter inspiration. Vi vil gerne gentage dette en gang om året. Der kan også være tale 

om samarbejde i sammenhænge, hvor der er opgaver der kan løses på tværs af byskel. 

 

Jens sluttede  med at invitere de tilstedeværende til at give tilbagemeldinger på Landsbyrådets 

planer og melde ind med ideer til zebraprojekter. 

 

 

4 Runde hvor de frem mødte foreninger melder tilbage på ovenstående og giver input til 

hvor man ønsker at samarbejde. 

 

Zebramidler  

Pernille Fox orienterede indledningsvis om Zebraprojektet. Der er afsat 400.000 kr. til 

området Ågerup, St. Valby og Gundsølille. Jens spurgte ind til om det er muligt for de andre 

småbyer i vores område også kan få del i midlerne. Det var Pernille ikke afvisende overfor 

hvis de/ vi havde nogle gode forslag.   

Zebramidler handler om at kunne tilgodese mindre bysamfund. Det handler om at få inddraget 

så mange borgere i alle aldre som muligt. 

Pernille havde medbragt et skema for at illustrere processen. Der er nedsat en styregruppe 

med Pernille og vores lokale bibliotekar Gitte Jakobsen er også med. 

Den 24. maj inviteres alle interesserede til workshop i Gundsølillehallen. Efter workshoppen 

samles styregruppen og evt. med deltagelse af bl.a. landsbyrådet og laver en prioritering af de 

indkomne forslag. 

Ved sommerfesten vil der være en bod, som er bemandet af folk fra styregruppen og vi fra 

landsbyrådet har også givet tilsagn om at hjælpe med at bemande boden. Efter sommerfesten 

kan de forskellige projekter gå i gang. 

 

Hvis der er tale om store projekter som kræver store beløb, er der mulighed for at søge andre 

midler i kommunen. 

 

Omkring adgang til institutioner (fx til en bålplads) nævnte Pernille, at der i Københavns 

Kommune er åben adgang 

 



Skolen har haft et forløb med demokrati, her var der 5 forslag som gik videre og til sidst vandt 

et forslag om at lave en sommercamp for børn og unge. 

Den politiske følgegruppe gruppe består af: 

Poul Andersen, Viceborgmester, Socialdemokratiet. 

Susanne Lysholm Jensen, Enhedslisten 

Marianne Kiærulff, Venstre 

Karsten Lorentzen, Dansk folkeparti. 

 

Reklame for workshoppen via indstik i Kvartalsnyt.  

 

Runde 

 

GSGIF: Per Lassen var tilfreds med Landsbyrådets planer. Han fortalte, at han går af som 

formand, men fortsætter som redaktør af Kvartalsnyt. GSGIF har besluttet at oprette et 

fitnesscenter. Der er informationsmøde d. 23. marts.  Det er tanken, at der skal være åbent fra 

6.00 – 22.00. Det skal stå klar til indvielse til oktober. 

Hallens bestyrelse har fået udarbejdet en plan, hvor hallen ønskes udbygget med en multihal, 

så den bliver ca. en halv gang større end nu. Det er også tanken at der skal komme en 

skydebane, som kan bruges til stævner, en 50 m bane. Det bliver i givet fald den første på 

Sjælland. Man er i kontakt med Kulturforvaltningen om projektet. 

 

Der har også været planer om at lave udendørs fitness (crossfit), men lige nu er der ikke penge 

til det. Det er en mulighed at søge Zebramidler til denne ide, hvis man fx laver nogle stationer 

fra Store Valby til hallen langs cykelstien. 

 

Per Lassen fortalte, at der er problemer for brugere, som skal med bus til hallen. Det er kun 

bus 358, der kører gennem Gundsølille. Den sætter folk af 400 meter fra hallen og kører kun 

én gang i timen.  

 

Gundsø Ældre- og Hobbyklub. Ann-Marie Cordua støttede op om kritikken af den dårlige 

busbetjening af hallen. Det samme gælder til Veksø Station. Hun fortalte at de ældre tænker 

meget i trafik og fremkommelighed. Ann Marie vil gerne være med til revision af 

buskøreplaner. 

Ann Marie synes at Roskilde har svært ved at få øje på de små samfund.  

 

Kastaniehøj. Anette Kristensen fortalte at de er meget optaget af trafik. Der mangler udsyn 

når man køre ud på Ellevej. Det ville være fint med hastighedsbegrænsning på den strækning. 

Der er 60 km/t både før og efter, men ikke lige der. Gennem tiden har der været mange 

politikere for at se på problemet, men det har ikke hjulpet endnu. Der er foreslået striber på 

vejen og/eller skilt med farlig kryds. 

Der er også problemer med mobil- og internet. Det er for langsomt, og dækningen er ikke 

god. 

 

Egnshistorisk Forening. Ib Nielsen fortalte at Landsbyrådet i Gundsømagle har et flot 

kontor. Det kunne også være en ide for Ågerup og Omegns Landsbyråd.  Han foreslog også 

også om at det kunne være en ide at have en stand til sommerfesten [Landsbyrådet vil være til 

stede under sportsfesten, ref.] 



Kirkerup Kirke kunne være et besøg værd, når byrådet tager uden for Byens Hus. Det kunne 

også være vi skulle foreslå dem at besøge hallen. 

Ib arbejder sammen med Grundejerforeningen Ågerup By på en markering og renovering af 

gamle stier i Gammel Ågerup.   

Kildemosesøen blev renoveret for ca. 10 år siden. Der mangler en bænk. Omkring bordet var 

der forslag om flere borde og bænke rundt omkring i lokalområdet, også til de små landsbyer 

og Kildemosesporet.  

 

Grundejerforeningen Ågerup By. Karina Jensen og Lærke Roark fortalte om tiltag der har 

fundet sted i Ågerup. Stop indbrud. Historiske ture. Oprettelse af Kildemosesporet. 

Foreningen er tilfreds med at Landsbyrådet nu tager over på at kommentere kommunale 

planer, men vil naturligvis fortsat forholde sig til emner, hvor medlemmerne er direkte berørt. 

Aktuelt samarbejder grundejerforeningen med Landsbyrådet om genetableringen af chikaner 

på Ågerupvej. Man har arrangeret et besøg 28. maj i ”Ågerup Lufthavn”, Høje-Taastrup 

Modelflyveselskab, www.htm-rc.dk. 

 

Der var bred enighed om, at Zebramidler er en mulighed til at samle de små samfund. 

 

5. Kommende møder  
Landsbyrådet vil gerne mødes med foreningerne med passende mellemrum (min. årligt) 

fremover, men altid med en dagsorden. Trafik blev nævnt som et emne, der kan samle mange. 

Per Lassen foreslog, at man samtidigt inviterede institutionerne.  

 

 

 


