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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup og Omegns Landsbyråd den 9. maj 2017 

hos Henning, Ågerupvænge 104  

Deltagere: Jens, Irene, Steen, Bente, Hans, Claus, Henning og Linda 

Afbud: Ingen 

1. Præsentation af ”gamle” og nye bestyrelsesmedlemmer 

 

2. Valg af referent 

Linda blev valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 

 

4. Konstituering af bestyrelse og arbejdsgrupper 

Kasserer - Henning blev valgt 

Sekretær – Linda blev valgt 

 

Arbejdsgrupper: 

Kommunikation -  Jens, Irene og Linda 

Trafik – Hans og Henning 

Arrangementer – Claus og Steen 

Lokal udvikling – Henning, Irene og Bente. 

 

Andre opgaver  

Der laves formentlig et udvalg senere vedrørende ”Klyngelandsby” Irene er meget interesseret i at 

deltage. 

Det diskuteres om ÅOL skal oprettes i Dropbox, så alt samles under et, og at alle vores filer mv er 

mindre sårbar og således, at alle i bestyrelsen har adgang til filerne. Linda og Claus arbejder videre 

med ideen. 

 

5. Opfølgning siden sidste møde 

Der er fulgt op. Generalforsamlingen er afholdt og nyhedsbrev udsendt til medlemmerne. 
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6. Evaluering og opfølgning på generalforsamling 

Vi skal have undersøgt mulighed for lydudstyr i sognegården til en anden god gang – og evt. en 

mikrofon der kan ”gå rundt” til spørgere. 

Arrangementsudvalget taler videre i udvalget om ældretur og hvordan og om, ÅOL skal være med i 

opstart af ældrespisning som foreslået af Marianne Druedahl på Generalforsamlingen. Evt. kontakt til 

Gundsø Ældre og Hobby klub. 

Forslag om en udflugt til Ågerup og Kirkerup Strandpark (Irene). 

Forslag om Inspirationstur til Vibys Kultur Cosmos – Linda vil kontakte Caroline som hun kender 

7. Hvervning af medlemmer 

Arrangement på tanken 13.5. Det aftaltes at Irene, Bente og Jens møder op og forsøger at hverve 

medlemmer på tanken. 

Vi talte om andre måder at hverve medlemmer på. Det kunne være med arrangementer i de andre 

småbyer omkring Ågerup. Uddeling af flyers har nok ikke den store effekt, da disse ofte forsvinder i 

reklamemængden i postkassen.  

Steen foreslog en personificering, hvor nye medlemmer kunne spørges om de vil deltage på 

hjemmesiden og Facebook – gerne med billede og en kort tekst om hvorfor de har valgt at melde sig 

ind i ÅOL. 

ÅOL skal synliggøres endnu mere. Der skal deles mere på FB, laves plakater til ophængning i Fakta, på 

bibliotek mv.  

Sommerfest – ÅOL skal være til stede ved sommerfesten. Linda vil prøve at kontakte Korsbæk Jazz 

trio som trækplaster (talt med sangerinden i weekenden og fortalt om ÅOL – og at ÅOL ikke har 

særligt mange midler) 

Vi talte om, at ÅOL måske skulle have en fast mødetid -  en time eller to sidste lørdag i måneden 

foran Fakta hvor Jens og Irene på skift – og en mere fra bestyrelsen møder op og møder borgerne. 

Vi besluttede, at vi – indtil videre ikke udlodder præmier ved medlemshvervning, da midlerne er 

meget små, men at oprette en blanket. 

 

8. Status for Zebraby 

Jens, Claus og Linda møder i hallen den 24.5 som tovholdere til arbejdsgrupperne. Henning, Hans og 

evt. Kasper (hundegruppe) kan muligvis også deltage. 

Irene vil søge Dagbladets fond om midler til shelter, bænke og borde 

Jens vil søge midler til processen omkring ”Klyngelandsby” samarbejdet. Her samarbejder vi med 

kommunen og med Erhvervsforum Roskilde. Der er 170 registrerede virksomheder i vores område 
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9. Meddelelser  

Status på økonomien er, at vi pt har 2963,83 kr. i kassen.  

Vi skal have fornyet abonnement til hjemmesider mv i 2017, så der kommer en udgift. 

 

10. Eventuelt 

Næste møde aftales til at være et ”Åbent Møde” på Bystævnet torsdag den 15.6. Begrænset 

dagsorden, til gengæld åbent for at tilhørere kan komme med forslag og spørgsmål. Ved dårligt vejr 

vil mødet blive afholdt på biblioteket – Jens booker og annoncerer. 

Hallens planer og vedtægter diskuteres på et møde efter sommerferien, hvor vi inviterer hallens og 

idrætsforeningens formænd. 

Kristian Gylling har søgt og fået Zebramidler (30.000 kr) til udgivelse af 3 numre af ”Fællesbladet”. 

Udgives ultimo juni, primo november og primo marts 2018. ÅOL får en halv A4 side i bladet. Tekst 

skal forfattes, der er officiel deadline den 19.5. Jens skriver om klyngelandsby-ansøgningen. 

Hans gjorde opmærksom på muligheden for at søge støtte via Energistyrelsens Bredsbåndspulje. Vi 

har rigtigt mange husstande i området der har så dårlig dækning, at de kan komme i betragtning. Der 

var opbakning til at Hans går videre med sagen. 

 

Linda, referent 

 


