
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

AS 30. august 2021 

 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august kl. 19.40-21.00 på Biblioteket 
Tilstede Kim Andersen, Jens Pedersen, Charlotte Löwert, Irene Vinther Larsen, Klaus Larsen og Anita Stark. 
Dorthe og Rikke havde meldt afbud 
 
Referat 
 

1. Valg af ordstyrer Kim Andersen blev enstemmigt valgt 

2. Valg af referent Anita Stark blev enstemmigt valgt 

3. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt om markering af Landsbyrådets 5 årsjubilæum 

4. Opfølgning på seneste møde, jf. https://www.aaol.dk/bestyrelse. Bilag 

Hans forsøger fortsat at få klaret lysforholdene på Å’et ved butikstorvet. 

Irene har talt med Pernille i kommunen om ansvar i Skaterparken. Kommunen vil ikke entydigt 

tage ansvaret, så vi har fortsat et behov for forsikring. 

Jens  har indhentet forsikringstilbud på 624 kr. fra Tryg i forhold til evt. ulykker i forbindelse 

med foreningens aktiviteter blandt andet skaterbanen. Forsikringssummen vil være på max 10 

mio. kr. med en selvrisiko på ca. 5000 kr.  Vi afventer dialog med andre landsbyråd. 

Klaus har fået adgang til foreningens konto og kasserer-mail 

 

5. Håndtering af nye medlemmer 

Vi ønsker at indmeldelse gennem hjemmesiden giver automatisk besked til kassereren så 

mailadresse med mere kan registreres direkte. Jens og Rikke arbejder på at få det til at fungere. 

Kassereropgaven er overdraget til Klaus og dermed også ansvaret for medlemslisten. 

Vi ønsker at traditionen med at skrive velkommen til nye medlemmer tages op igen. Enten 

manuelt eller (helst) koblet til den nye tilmeldingsformular. 

 

6. Forberedelse af sommerfesten er godt i gang. Der sættes plakater op og arrangeres aktiviteter 

for både børn og voksne. Farver og papir for børnene og udvælgelse af den mest prioriterede 

aktivitet for foreningen for de voksne. Vi laver en afstemning om punkter til vælgermødet (jf. 

pkt. 7) 

Følgende vil være på vagt om lørdagen:  

10 - 12 Dorte  Irene 

12 - 14 Klaus Jens 

14 - 16 Susanne Jens 

 

Irene prøver at supplere listen. Charlotte hjælper til med at sætte pavillonen op fredag 19 -

19:30 

 

7. Vælgermøde (Kommunalvalg 16. november)? 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


Enighed om at holde et vælgermøde i lighed med 2017. Byrådsmedlemmerne Jacob Søegård fra 

Venstre og Morten Gjerskov fra Socialdemokratiet spørges til hvilke datoer i uge 41 de kan stille 

op til et møde. Det foreslås at tage referat af de tanker byrådsmedlemmerne gør sig i forhold til 

vores område. 

 

8. Nyhedsbrev august 2021 udvides med de seneste aktiviteter og 

bestyrelsesmedlemsoplysninger ajourføres. 

9. Markering af Landsbyrådets 5 års jubilæum 

Dorthe og Jens foreslår at markere vores 5 års fødselsdag, som officielt er 20. september med 

følgende aktiviteter: 

- Markering af succeser på hjemmeside (Dorthe og Jens) 

- Medlemsfremstød på Butikstorvet 20.9 (Dorthe og Jens) 

- Medlemstilbud resten af året (110 kr. for både 2021 og 2022) 

Opbakning til forslaget. Der hyres evt. en harmonikaspiller (Irene). 

 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand:  

i. Skovrejsning. Møde 16.8.  Der blev afholdt orienteringsmøde af Roskilde 

kommune og der var mødt en del lodsejere op. En del af disse var kede af 

udsigten til at miste udsigten over det åbne land. Jens arbejder på at skrive 

foreningens høringsindslag. Foreningen er som sådan positivt indstillet overfor 

skovrejsning i området, men vi undrer os over at kommunen vil søge 

dispensation til at rejse skov indtil 40 meter fra boligarealer, hvor kravet 

generelt er 300 m. Der bør tages hensyn et vist hensyn til de lodsejere, der 

ønsker udsigten over det åbne land, hvilket kunne gøres ved at øge kravet til 

afstand mellem skov og boligarealer. 

ii. Landsbyrådenes Dag 25.8. Der er tilmeldt 4 bestyrelsesmedlemmer: Jens, 

Irene, Dorte og Anita. 

iii. Dialogmøde i Gundsølille 26.8. Beboere taler om at invitere pressen, det bakker 

foreningen ikke op om, idet dialog sjældent fremmes af presseomtale. 

b. 4000nord. Der har ingen aktivitet været. Vi aftaler at Rikke og Jens skriver til 

medlemmerne og fortæller at der mangler kræfter til aktiviteter og der er penge til 

rådighed, hvis nogen har ressourcer til at arrangere aktiviteter. Nu da Kim træder ud er 

der kun Rikke tilbage, og hun har også ret travlt.  

c. Trafikudvalg. Vi har fået henvendelse fra et medlem som oplever er problemer med at 

bilister kører forkert ud fra butikstorvet, hvilket skaber farlige situationer. Måske 

indkørsel kan rykkes til midten. Enighed om at der er et problem, men ikke om 

løsningen. Jens sender henvendelsen videre til Veje og Grønne Områder i kommunen. 

d. Aktivitetsudvalg. Irene fortæller at det nu går fremad og flere aktiviteter der før har 

været lukket ned på grund af Corona situationen nu sættes i gang igen. Der arrangeres 

Vild med vilje inspiration, en tur til Salvadparken og foreningens jubilæum. 

Kildemoseparken indvies - entreprenøren har lovet at stille en pølsevogn til rådighed. 

Kanterne på grusbanen er observeret at være for bløde til at cykle på. Der er muligvis 

lugtgener når pumpen kører, vi afventer brug af området så vi ser hvor stort problemet 

er - Fors har evt. lovet et kulfilter. Jens gør FORS opmærksom på problemerne og 

arbejder videre med arbejdsgruppen og FORS om et indvielsesarrangement 



11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. 4000Nord. 14.237 overført til 2021 (UVEG) 

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG), som nu er udbetalt til os Madpakkehus: Hamodi 

Al-Natur vil mod betaling gerne bygge det sammen med frivillige, der er 50.000 til 

rådighed til sådan et hus.  Susanne Møller arbejder videre 

Rotary er søgt om en grillplads. 

c. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet) 

d. Vores natur. Bevilget 22.800 (Friluftsrådet). Klaus arbejder på regnskab for projektet 

som skal indsendes til Friluftsrådet, så vi kan få vores udlæg refunderet. 

e. Egne midler ca. 13000 kr. (?? Klaus??) 

f. Fornyelse af kontingent 

12. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 5. oktober kl 19. Mødet bliver holdt hos Dorthe, der tidligere havde tilbudt 

sig som vært Kirkerupvej 9] 

 

Punkter:  

- Perspektiver for arbejdet i Landsbyrådet 

- Hvordan tydeliggør vi vores succeser 

- Kanaler til kommunikation  

-  

Aktivitetsudvalget vil gerne ses med bestyrelsen. Aftalt det bliver første møde efter jul 

-  

Ved generalforsamlingen talte vi om at arrangere et møde med medlemmerne om foreningens 

politiske uafhængighed, hvad det betyder og hvordan det sikres. Det kan evt. foregå ved et 

åbent bestyrelsesmøde. Tages op på decembermødet. 

 

Kim træder desværre ud af bestyrelsen, Charlotte nuværende suppleant træder i Kims sted. 

Charlotte foreslår at der kommer et tårn i midten ved Kildemoseparken. Tårnet skal kunne 

bruges til fuglekig og fjernstyring af biler på grusbanen. Arbejdsgruppen ser på det. 

 

Referent Anita Stark 


