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

www. aaol.dk: Bliv medlem, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: Formand@aaol.dk 

Generalforsamling mandag 21. juni kl. 20.00 
Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34 

Kære medlem 
Du inviteres hermed til Landsbyrådets generalforsamling 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Formandens beretning. Bilag på aaol.dk 
4. Regnskab for 2020. Bilag på aaol.dk 
5. Landsbyrådets visioner og mål. Bilag på aaol.dk 
6. Revision af vedtægter. Bilag på aaol.dk 
7. Indkomne forslag  
8. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontin-

gent for 2022. Bestyrelsen foreslår uændret kon-
tingent på 110 kroner pr. husstand årligt og 500 
kroner pr. forening. Bilag på aaol.dk 

9. Valg af næstformand. På valg er: 
Irene Vinther-Larsen (modtager genvalg) 

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år). På valg:  
- Anita Stark (modtager genvalg) 
- To vakante 

11. Valg af 2 suppleanter (1 år). På valg er: 
Hans Brüsch (modtager genvalg) 
Charlotte K. Løwert (modtager genvalg) 

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)  
Hanne Ytting og Ole Strangholt. Suppleant: Jacob 
Søegaard Nielsen 

13. Eventuelt  

   Pga. gældende Corona-restriktioner har vi måttet ud-
sætte generalforsamlingen.  
   Bilag vil være klar på hjemmesiden senest 31. maj. 
   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
må være formanden i hænde senest 7 dage før general-
forsamlingen. 
   Kontingent: 110 kr. pr. husstand. Du kan betale via 
www.aaol.dk/bliv-medlem, direkte til kassereren eller ved 
indgangen til generalforsamlingen. 
   Beretning, årsregnskab og forslag til vedtægtsændrin-

ger kan ses på www.aaol.dk/generalforsamlinger 

Vi glæder os til at se dig i Sognegården. 

Venlig hilsen, bestyrelsen.  

SkaterPark tager form 

 
Så er vi i gang med skaterbanerne. En ung lokal tømrer, 

Hamodi, laver ramperne. Han får hjælp fra de fire drenge 

som oprindeligt tog initiativ til SkaterParken og forældre. 

   Vi får en halfpipe, to quarterpipes, en slags boks og et 

hop.  Kristian Gylling har åbnet sin lade, så Hamodi og 

hjælpere kan stå inden for i tørvejr og arbejde.  Ramperne 

bliver samlet ved Lindebjergskolen, som hjælper hvor de 

kan.  

   Vi håber at kunne indvie parken i maj. Nærmere følger. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen.  

Husk at betale kontingent 

Halvdelen af vores medlemmer HAR allerede for-

nyet deres kontingent. Stor tak for det.  

Vi håber meget snart at høre fra jer andre. 

   Kontingentet for 2020 er kun 110 kr. for en husstand. 

Du kan betale via: 

 

 MobilePay nummer 44623. 

 Netbank til vores konto i Spar Nord: 9309-
2090028637. 

Husk at anføre adresse og/eller e-mail. Når du har betalt 

kontingent, kan du stemme til vores generalforsamling.  

Kasserer: Jens Larsen, aaol.kasserer@gmail.com 
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Bestyrelse 
 Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
 Irene Vinther-Larsen, næstformand, Aktiviteter og lokal udvikling, Åbakkevænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
 Jens Larsen, kasserer, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, aaol.kasserer@gmail.com 
 Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Kim Andersen, Erhvervsnetværket 4000nord+rekruttering, Kildeager 5, St. Valby, 6171 6716, kim.andersen1968@icloud.com 
 Anita Stark, referent, Slæggerupvej 107, tlf. 4062 7547, astark@alfa-og-omega.dk 
 Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
 Charlotte Klostergård Løwert, suppleant, Tofteengen 9, tlf. 2893 9084, charlotte@lowert.dk 

Husk affaldsindsamling søndag 18. april 
Der var rekordtilslutning til 

sidste års affaldsindsam-

ling. Næsten 50 mennesker 
var sammen - hver for sig - 
om at samle plastik, flasker, 
dåser, krus, emballage, løse 
bildele og andet affald 
langs vores veje. Mon du 
skal med i år?  
 

Søndag den 18. april kl. 9.30, Sognegården. 
Tilmelding: Irene Vinther-Larsen 
 

Hvedshøj 5. juni: Planter-historie-fugle 

 
Skal du med til Hvedshøj? Botanikeren Claus Helweg 

Ovesen vil fortælle om de specielle planter man kan finde 

på Hvedshøj. Ib Nielsen fortæller om forhistorien medens 

vi nyder kaffe, te og morgenbrød. Herefter går vi til 

fugletårnet på den nærliggende eng ved Enghave Å, hvor 

der forhåbentlig er gang i fuglene. Fugleguide Jens 

Pedersen. 

Arrangeres i samarbejde med Vores Natur, Botanisk 

Forening, Danmarks Naturfredningsforening og 

Egnshistorisk Forening i Gundsø. Alle er velkomne på 

Hvedshøj, Hvedstrupvej, lørdag den 5. juni kl. 10-12 

Turleder: Jens Pedersen 

Indtryk fra tur til Bolund 7. februar 

 

 

Kalenderxxx 

18. april kl. 9.30-12 Affaldsindsamling. Sognegården 

26. april kl. 19-21 Generalforsamling, Sognegården 

26. april kl. 15-18 Repair Café 
13. maj kl. 10-12 Krible-krable. Kildemosesøen 
31. maj kl. 15-18 Repair Café 
5. juni kl. 10-12 Hvedshøj 
23. juni kl. 18 Sankt Hans, Spejderhytten, Gund-

sølille 

 
 

Yderligere arrangementer vil blive annonceret på Face-
book, Å’et og i nyhedsbrev til medlemmer. Der kommer 
bl.a. en indvielse af Kildemoseparken og den nye Skater-
Park. 
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