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Konklusionsreferat af bestyrelsesmøde i Ågerup & 

Omegns Landsbyråd tirsdag den 4. september 2018, 

afholdt på biblioteket. 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Bente Elster Sørensen 

 Jens Larsen 

 Rikke Hansen 

 Steen Broby 

 Hans Brüsch (suppleant) 

 

Afbud fra: Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Jens L. blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

04. Opfølgning på seneste møde 

a. Brainstorming-listen blev gennemgået og punkterne blev prioriteret med ”1” som højeste 

prioritet og ”3” som laveste. Listen er vedhæftet dette referat. 

 

05. Evaluering af Landsbyrådets deltagelse i sommerfest 

a. Deltagelsen vurderes positivt. Fik talt med mange mennesker og tegnede 24 nye 

medlemskaber. Evalueringen er beskrevet i vedhæftede bilag. 

 

06. Håndtering af medlemsanmodninger fra borgere med bopæl udenfor vores område 

a.  Det blev besluttet at vi accepterer anmodninger om medlemskab fra borgere, som har bopæl 

udenfor vores område. Spørgsmålet tages op til behandling igen, hvis der måtte opstå 

problemer med sådanne medlemskaber. 

 

07. Prioritering af cykelstier (Oplæg ved Rikke og Hans) 

a. Under sportsfesten blev der afholdt afstemning blandt tilfældigt fremmødte, som gav følgende 

resultat: 

i. Risøhuse 8 stemmer 

ii. Gundsølille-Tågerup-Gerdrup 21 stemmer 

iii. Østrup-Gundsølille 61 stemmer 
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iv. Ågerup-Trekroner via Slæggerup 83 stemmer 

 

Bestyrelsen prioriterede iii og ii først. Derefter iv 

 

b. Vi tager kontakt til Trekroner med henblik på at opnå et større tyngde for en etablering af 

Trekroner-cykelstien.  

 

08. Sponsorering som indtægtskilde 

a. SB argumenterede for, at den nuværende medlemshvervning er for ressourcekrævende, og at 

bruttobudgettet på ca. 20.000 kr. med fordel kunne erstattes af sponsorbidrag fra områdets 

virksomheder. Kontingentet ved indmeldelse kunne betragtes som et indskud, hvorefter 

medlemskabet ville være gratis. 

Et flertal i bestyrelsen er ikke afvisende over for sponsering af enkelt-aktiviteter, men ønsker 

indtil videre en fortsættelse af den årlige kontingentopkrævning.  

SB undersøger fortsat mulighederne for anden finansiering. 

 

09. Fremtidig rekruttering af medlemmer: Betalingsservice 

a. Udsat til næste møde, hvor kassereren er til stede. 

 

10. Status for Zebrabyprojektet 

a. Se vedhæftede bilag. 

 

11. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Vartegn/opslagstavle:  

Dags dato er der indviet et FRØBIBLIOTEK på biblioteket, hvor man kan aflevere og modtage frø 

til beplantning.  

Via en konkurrence er der nu fundet et vartegn til Ågerup. Indvielse forventes at kunne finde 

sted omkring jul. 

Bunden af Kildemosesøen er blevet analyseret, og den er i en miserabel stand, og det vil koste 

dyrt at få den renset. 

Der planlægges afholdelse af en vindmølle-workshop v/Asger Abrahamsen. 

b. Landsbyrådenes dag: 

Se vedhæftede bilag (PowerPoint) 

c. T-shirts eller overtræksveste: 

Bestyrelsen foretrækker overtræksveste i en stærk farve med synligt logo på ryggen. 

d. Skoleanalyse: 

Lindebjergskolen bevares. I øvrigt ligger den i kommunens største skoledistrikt. 

e. Medlemsfremstød: 

Stand ved pizzeriaet indstilles. 

JP besøger Ældreklubben på Omsorgscentret. 

Medlemskaber kan tegnes nu og vil dække resten af året + 2019. 

f. Erhvervsnetværket 4000nord: 

Det er et sejt træk at få interessenterne aktiveret, men der fortsættes med Fredagsbar og 

temamøder.  

Leverandørdatabase er under opbygning på 4000nord.dk. 
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Det overvejes at producere en folder med story telling om områdets fødevarer ved hjælp af en 

journalist. 

g. Bredbånd: 

Nord: Sidste fiber installeres ultimo oktober. 216 ud af 236 vil så være på fiber. 

Ågerup: Der mangler 20 tilsagn for at kunne komme i gang. YouSee har efterfølgende meddelt, 

at at projektet kører uanset at deltagerantallet ikke er så højt som oprindeligt ønsket. 

Ågerup Øst og Vest: To grupper af borgere er gået i gang med at samle underskrifter til næste 

runde af bredbåndspuljen. 

h. Nyt fra udvalg: 

Irene orienterede om Hobbyklubben, som bl.a. producerer strikkedukker, ligesom der 

arrangeres ture til Folketinget. Det viste sig efterfølgende, at der ikke kunne skaffes 

finansiering. 

Fællesspisningerne er en succes, og den nuværende kadence fastholdes. Dels for at opretholde 

tilslutningen, dels af ressourcehensyn.  

 

12. Orientering fra kassereren om AAOL’s økonomiske status 

a.  Landsbyrådet kommer ud af året med overskud. Der er brugt færre midler end forventet. 

4000nord har fortsat ca. 95.000 til rådighed. 

 

13. Eventuelt 

a. Bestyrelsen bifaldt seneste medlemsmail fra formanden til alle medlemmer. Informativ og god. 

b. Lokale udflugtsmål bliver lagt på AAOL.dk v/Susanne Møller. Det undersøges, om Friluftsrådet 

kan/vil finansiere lokalturisme-brochurer på engelsk og tysk med cykelruter m.m. 

c. Landsbyrådets 2-års fødselsdag hilses velkommen. Derudover ingen festivitas. 

 

 

# # #  Steen Broby 18.09.2018 


