
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

21. januar 2020 

 
 

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21 januar kl. 19.00-21.00  
Deltagere: Jens, Jens L, Rikke, Irene 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer: Jens Larsen 

2. Valg af referent: Rikke Hansen 

3. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt 

4. Opfølgning fra seneste møde: 

Fremtidig vedligehold af Å’et: vi afventer Jonas og kun lys på den ene side 

Skifte bank: vi afventer 

Kasserer adgang til Bank: Jens Larsen har fået adgang 

5. 4000NORD Regnskab 2019 v, Jens Larsen 

Regnskab for 2019 blev godkendt af bestyrelsen  

AAOL regnskab 2019 v. Jens Larsen 

Regnskab for 2019 blev godkendt af bestyrelsen 

Jens Larsen tager kontakt til revisorer for underskrift og endelig godkendelse 

6. Forberedelse årsmøde med veje-og grønne områder d. 19 marts 2020 

Jens og Rikke forbereder dagsorden 

7. Revision af privatlivsvilkår: Godkendt af bestyrelsen. Jens Pedersen lægger på nettet 

8. Gennemgang af prioriteringsliste, Bilag. Bestyrelsen lugede ud i gennemførte forslag. Jens 

Pedersen udsender revideret liste 

9. Forslag til kommuneplan. Jens Pedersen laver udkast til høringssvar som vendes skriftligt med 

bestyrelsen inden endeligt svar sendes til kommunen 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper: 

a. Afslutning af 4000Nord: Jens Larsen og Rikke fortsætter netværket med hjælp fra ca. 3 

andre, som ytret at de vil hjælpe. Jens Larsen og Rikke sender mail ud til 

distributionslisten om at forum fortsætter. Steen har udarbejdet regnskab, Jens 

Pedersen sørger for afrapportering til Landdistriktspuljen og Roskilde Kommune. Vi 

forsøger at fastholde det overskydende beløb.  

b. Fibernet tages af dagsordenen 

c. Forslag til lokalplan for ”St. Valby Klyngerne”. Der er generel bekymring om 

oversvømmelser ved bebyggelser tæt ved mosen.  

- Vi ønsker at der kommer fortov og cykelsti langs de nye bebyggelser på 

Ågerupvej 

- Vi ønsker mere naturbeskyttelse. 

- Jens P. vil tage til borgermødet på mandag d. 27 januar 2020 og sender 

høringssvar til kommunen efterfølgende. 

d. Forslag til lokalplan for ældreboliger 



- Bestyrelsen tilfreds med det foreliggende forslag. Irene vil tage til 

borgermøde d. 24.02.2020 

e. Nyt fra vores udvalg:  

Trafikgruppen: Bestyrelsen besluttede hvilken etape man ønsker iværksat først af 

cykelsti mellem Gundsølille og Østrup: 

Etape 1: Gundsølille til Kirkerupvej (tættest på Lindebjergskolen) 

Etape 2: Kirkerupvej til Østrup 

Aktivitetsudvalg: Se den udsendte liste. Irene tilføjede: 

Bondegårdstur: Søndag 5. marts 2020  

Repair café: nøglen er modtaget og der påbegyndes en oprydning. Åbning primo april 

I Fællesbladet bør der fremgå åbning af Repair café før påske. Irene tager kontakt til 

Hans om indlæg 

f. Fællesmøde d. 3 februar 2020 med landsbyrådene. Jens Pedersen og Irene deltager. 

Andre overvejer 

g. Fællesmøde d. 10 februar 2020 med Idrætsforeningen, Kristian fra Kirken, Johnny, Jens 

Larsen og Jens Pedersen deltager 

 

11. Orientering fra Kasserer 

    Intet at tilføje til regnskabet. 

Madpakkehus kr. 50.000 (Susanne har taget fat på lodsejere) 

Skiltning af cykelruter (bevilliget kr. 75.000) 

Skaterpark (Irene rykker for asfalt. FGU regner på prisen) 

12.  Eventuelt 

a. Jens Pedersen inviterer Esben Danielsen fra Lokale- og Anlægsfonden eller Ib Nielsen til 

Generalforsamlingen. 

b. Jens Larsen meddelte at AAOL også fremover selv opkræver medlemskontingent og 

beholder mobilepay løsningen selvom den koster kr. 49 pr mdr. Den er god og have da 

flertallet betaler med mobilepay. En automatisk løsning baseret på betalingskort er 

bøvlet, fordi kort skal fornyes med jævne mellemrum.  

c. Næste møde: Møde d. 19 marts 2020 hos Jens Larsen (forberedelse til 

Generalforsamling, nyhedsbrev, vedtægter, orientering fra diverse møder: Landsbyråds 

fællestræf, Borgermøde ’Klyngerne, Idrætsforeningsmøde, Ældrebolig borgermøde) 

 

 


