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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Meld dig ind, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 

Generalforsamling 25. april kl. 19.00 
Sognegården, Ågerupvej 34 

Kære medlemmer 
I inviteres hermed til Landsbyrådets generalforsamling 
med følgende program: 
19.00 Borgmester Joy Mogensen holder oplæg og svarer 

på spørgsmål.  
20.00 Generalforsamling med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Formandens beretning. Skriftlig beretning kan ses på 

www.aaol.dk/generalforsamlinger  
4. Regnskab for 2016  
5. Indkomne forslag  
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

for 2018. Bestyrelsen foreslår at forhøje kontingen-
tet til 110 kroner pr. husstand årligt. Forslag til bud-

get kan ses på www.aaol.dk/generalforsamlinger 
Valg af næstformand. På valg er: 
Irene Vinther-Larsen (modtager genvalg) 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år). På valg er: 
- Søren Mortensen (modtager ikke genvalg) 
- Kate Blytækker (modtager ikke genvalg) 
Endvidere har Bo Michael Hansen valgt at trække sig 
fra bestyrelsen. 

8. Valg af 2 suppleanter (1 år)  
Hans Brüsch (modtager genvalg) og Jørgen Worm 
Jensen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)  
Lis Jørgensen og Ulla Knudsen. Suppleant: Hanne Yt-
ting. Alle tre modtager genvalg 

10. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må 

være formanden i hænde senest 7 dage før generalfor-

samlingen.  

Årsregnskab for 2016 

 
Revisoranmærkning 
”Vi har i dag revideret Landsbyrådets regnskab. Vi anbefa-
ler, at aftalen med Billetsalg.dk ophører, da det er for dyrt 
og uigennemsigtigt at revidere.” 
23. marts 2017. Lis Jørgensen og Ulla Knudsen 
 
Kontingent: 75 kr. pr. husstand. Du kan betale via 
www.aaol.dk/bliv-medlem, direkte til kassereren eller ved 
indgangen til generalforsamlingen. 
 
Vi glæder os til at se jer alle i Sognegården. 
 
Venlig hilsen, bestyrelsen. 
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Bestyrelse 
• Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 
• Irene Vinther-Larsen, næstformand + lokal udvikling, Ågerupvænge 59, tlf. 2084 6487, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 
• Henning Sørensen, Kasserer, Ågerupvænge 104, tlf. 2021 5986, hds2509@gmail.com 
• Bo Michael Hansen, Bredekæret 21, tlf. 5325 5525, bonypost@gmail.com  
• Søren Mortensen, Trafik, Bredekæret 32, tlf. 4298 0001, msmortensen@stofanet.dk 
• Kate Blytækker, Åbakken 161, Tlf 2679 7572, katebly@roskilde.dk 
• Claus Bo Pedersen, Aktiviteter,  Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, clausbop@gmail.com  
• Hans Brüsch, suppleant, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
• Jørgen Worm Jensen, suppleant, Kildemosevej 17, tlf. 46 78 71 18, mobil 4024 4016, datoka@paradis.dk 

Vær med til at prioritere Zebramidler 
Kommunen har tildelt vores 
område 400.000 i såkaldte ze-
bramidler til en noget-for-no-
get proces, fx hvor lokale gør 
arbejdet og kommunen betaler. 
Landsbyrådet har i to omgange 
spurgt borgerne, hvad de 

kunne tænke sig. Det har ført til en liste over ideer, som vi 
løbende supplerer på. Vi har været indkaldt til et møde 
med kommunens projektleder, som også var med til vo-
res møde med lokale foreninger. Projektlederen er nu i 
gang med en besøgsrunde til områdets institutioner og 
større foreninger.  

Kommunen holder åben workshop den 24. maj i Gund-
sølillehallen, hvor alle områdets beboere er velkomne. 
Formålet er at inddrage flest muligt i arbejdet med at 
finde på ideer til udvikling af vores område. Her håber vi, 
at rigtigt mange vil møde op. 

Hundelufterområde 

Gruppen der arbejder med lokal udvikling har søgt tilskud 
i Friluftsrådet til forslaget om at oprette et hundeluft-
ningsområde på HOFOR's arealer. Gruppen håber også på 
støtte fra kommunens zebramidler.  
Gruppen holder et nyt træf om hundelufterområdet den 
23. april på HOFOR’s arealer ved Kildemoseåen. Her reg-
ner de med at få besøg af en dyrlæge, som kan fortælle 
om vores hunde og svare på spørgsmål. Nærmere info 
følger på Facebook 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 

Bump og indsnævringer på Ågerupvej 
Landsbyrådet har sammen med Grundejerforeningen 
Ågerup By været i dialog med kommunen for at få indfly-
delse på udformningen af hastighedsdæmpende foran-
staltninger, som skal genetableres i maj-juni måned. Efter 
et møde med kommunens teknikere på området, har vi 
haft et sæt tegninger til kommentering, som vi har delt 
med jer alle via Facebook.  
Se vores svar på www.aaol.dk/sager 
Kontakt: Søren Mortensen, msmortensen@stofanet.dk 

Møde med lokale foreninger 
Landsbyrådet har holdt møde med lokale foreninger for 
at etablere et samarbejde. På mødet var der opbakning til 
Landsbyrådets arbejdsplaner. Derudover drøftede vi mu-
lige ideer til zebraprojekter. Her blev der bl.a. nævnt 
udendørs fitness - fra Store Valby til hallen og borde og 
bænke som kunne fordeles rundt i området. 
Alle var interesseret i trafik, fx savnes der bedre busfor-
bindelser til hallen og til vores nabokommuner. Vi talte 
også om dårlige internet- og mobilforbindelser.  

Vellykket affaldsindsamling  

Hele 26 voksne og børn hjalp med at samle affald langs 
vores veje søndag den 2. april. Deltagerne nød det gode 
vejr og opmuntrende tilråb fra forbipasserende.  
Efter endt dåd mødtes alle til en dejlig syrisk-kurdisk fro-
kost på biblioteket i Ågerup. Mon vi har skabt en ny tradi-
tion? 

Arrangementet var et led i den landsdækkende affalds-
indsamling. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 
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