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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd torsdag den 25. oktober 2018, afholdt på 

biblioteket. 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Bente Elster Sørensen 

 Jens Larsen 

 Rikke Hansen 

 Steen Broby 

 

Afbud fra: Hans Brüsch 

 

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

04. Opfølgning på seneste møde 

a. JP samler op på T-shirts/Gule veste 

b. Prioriteringslisten fra brainstormingen tages op med jævne mellemrum (opdateret 

prioriteringsliste vedlagt) 

 

05. Skal vi bruge betalingsservice? Oplæg ved CBP 

a. Elektronisk Giro er ikke længere en mulighed 

b. Vi har rundet 200 medlemmer. Erfaringsmæssigt tilmelder 60% sig betalingsservice. Det kræver 

store personlige ressourcer at få resten til at tilmelde sig. 

c. Der er endnu ikke stemning for en ren sponsormodel. 

d. Andre betalingsmodeller blev drøftet. 

e. JP og JL undersøger med Johnny om Landsbyrådet kan kobles på idrætsforeningens 

betalingssystem, som er både nemt og billigt. 

f. Udsendelse af opkrævning af 2019-kontingent kan godt vente til februar-marts. 

 

06. Bevaring af natbus, underskriftsindsamling 

a.  RH orienterede om, at der nu er indsamlet over 1.500 underskrifter. De bør overdrages ved 

fremmøde 15 minutter før regionsrådsmødet starter den 5. nov. 

b. RH skriver officielt brev til regionsrådsformanden 
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c. En deputation fra landsbyrådene i Gundsømagle og Ågerup (incl. JP og om muligt RH) kører til 

Sorø 

d. Jacob Søegaard taler med Evan Lynnerup, som sidder i Regionsrådet. 

 

07. Fastlæggelse af ordinær generalforsamling 

a. 9., 10 eller 11. april 2019, alt afhængig af Sognegården. 

b. JP forsøger at få Thomas Breddam, formand for Plan & Teknikudvalget, som indlægsholder før 

GF. 

 

08. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. 4000nord v/SB 

Det er en sej omgang at få de lokale erhvervsdrivende aktiveret. Alt for få har ladet sig 

registrere på 4000nord.dk på trods af, at det er gratis. 

Forsøger nu at få produceret en folder med story telling om områdets fødevarer. Det vil ske ved 

hjælp af ekstern journalist, som skal opsøge producenterne. 

Landsbyrådene opfordres til at profilere 4000nord på deres respektive hjemmesider. 

4000nord har afviklet 3 intensive GDPR-kurser for 5 interessenter, som først i det nye år skal 

gennemføre en workshop for interessenter, som har brug for praktisk vejledning til at 

formulere en persondatapolitik. 

b. Fibernet v/JP 

Fiberprojekterne i nord og i Ågerup er nu ved at være i mål. 

Mangler fortsat dækning i nogle yderområder. 

Kommunen har tidligere ydet 2 tkr. i tilskud pr. husstand i Tågerupområdet. Kunne kommunen 

gøre det i andre områder, hvor husstandene har større udgifter ved at komme på fiber? 

c. Ansøgninger om turismeprojekt v/RH 

Har ansøgt Friluftsrådet om 300 tkr. til at skabe og profilere cykelture til diverse seværdigheder 

i området. 

Har søgt UVEG og kommunens Landsbypris om etablering af madpakkehytter, som også kan 

bruges af områdets institutioner. 

Der er kun få ansøgninger til Landsbyprisen. Derfor større muligheder for at vinde. 

d. Zebra-projektet 

Der har været afholdt statusmøde med Pernille Fox, hvor man bl.a. talte om indvielse af torvet 

og det nye vartegn, hvilket vil ske på den anden side af nytår. 

FORS ved endnu ikke, hvornår de er færdige  med området ved det gamle renseanlæg, men vil 

give besked, når de frigiver det til kommunen 

95 % af de oprindelige Zebra-projekter ventes gennemført, herunder i alt væsentligt de 

projekter Landsbyrådet har været tovholder på 

Den nye legeplads overfor Fakta til 8-10-årige kommer ikke helt op på niveau med de mange 

ønsker, der er til sådan en. Aftale herom skal være indgået inden årsskiftet (IRH) 

e. Aktiviteter & Lokal udvikling 

Forsøger at gøre nogle aktiviteter til traditioner: Guidede ture lands fjorden, sporets dag i juni, 

legedag i Strandparken, affaldsindsamling, krible-krable-dag ved Kildemosesøen. Forsøger med 

en ny aktivitet: bagedag med danskere og nydanskere. Har afholdt: 

- Rundvisning i Gl. Ågerup v/Ib Nielsen (50 deltagere) 

- Fællesleg i Strandparken (20 deltagere) 

- Fællesspisning (50 deltagere) 
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Samarbejde med ”Stof, Tråd og Garncafé” v/Tove og Malene. Strikke halstørklæder til 

hjemløse. Vil meget gerne have mænd med. Afsluttes med en spisning. 

f. Trafikudvalget 

Østrupkrydset næsten færdigt. Og det virker. Der mangler blot lidt beplantning (blomster). 

Udvalget går i dialog med lodsejerne omkring Kirkerupvej/St. Valbyvej om mulighederne for at 

skabe bedre overblik med henblik på at forebygge mod ulykker. 

Og udvalget går i dialog med lodsejerne på strækningen fra Gundsølille ned til Østrupkrydset 

om mulighederne for at etablere cykelsti. 

 

09. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. Foreningens økonomi er i fin form: Vi har brugt 5.698 kr. og har 15.192 kr. til rådighed. 

Foreningens indtægter udgør 22.111 kr. Oversigt vedhæftet. 

b. 4000nord har brugt 64.307 kr. og har 80.692 kr. til rådighed. 

c. IVL orienterede om, at Kristian (præsten) dækker eventuelle underskud i de aktiviteter, som vi 

arrangerer i præstegården. 

Vi overvejer hvorvidt vi fra 2019 skal være repræsenteret på Julemarkedet i præstegården, 

hvor der kommer rigtig mange besøgende. 

 

10. Eventuelt, herunder næste møde 

a. Vi bakker op omkring Handl Lokalt-kampagnen. 

b. Næste møde afholdes som julemøde hos JL den 4. december kl. 18:00 

IVL koordinerer menuen til denne aften, hvor hvert bestyrelsesmedlem bidrager med en ret. 

Besked herom til IVL senest den 01. december. 

 

 

# # # SB/29-10-2018 


