
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

22. januar 2019 

 
 

Referat tirsdag den 22. januar kl. 19-21.00 på Biblioteket 
Deltagere: Irene, Jens, Hans, Claus, Jens P, Rikke, Bente 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer (Claus) 

2. Valg af referent (Rikke) 

3. Godkendelse af dagsorden (Godkendt efter tilføjelse af nye punkter 6a og 6b) 

 

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

 Jens har indkøbt Gule veste med landsbyrådets logo på.  

 Kontingent for 2019, skal indkræves. Claus kontakter Susanne Grøndal 

 

5. Regnskab 2018. Claus. Bilag eftersendes 

 Der har været udgifter for kr. 4684,76 siden sidste møde (Guleveste, kvartalsnyt, 

printerblæk, forplejning strandarrangement, taske til projektor, Irene kursus, årlig afgift 

domæne og email.) Aktuel saldo kr. 95.821,31. 

 

6. Forberedelse af årsmøde med ”Veje og Grønne Områder” 31.1. Rikke og Jens 

 Den 28. Februar afholder Roskilde Kommune Årsmøde og Jens, Rikke, Irene og muligvis 

Hans deltager. Punkter til dagsorden vil blive sendt hurtigst muligt til Anita fra kommunen 

(Jens).  

Punkter til dagsorden: kryds&hæk Kirkerupvej-Store Valbyvej, Asfaltering på 

Lindebjergskolestien, Fortov ved Åbakken til Engtoften skal etableres (folk går i rabatten), 

buske skal skæres ned ved Benzintanken, etablering af en ladestation til el-biler ved torvet. 

6a Forslag om at flytte bestyrelsens møde i marts 

Mødet bliver torsdag 7. marts kl. 19  

6b Annoncering i Kvartalsnyt 

Besluttet at vi fortsætter med at annoncere på ½ side i hvert nummer af Kvartalsnyt. Pris 

ca. 1000 kr, incl. moms.  

7. Forslag til nye initiativer: 

- Delebil, jf. https://blog.landsbyklynger.dk/2018/11/21/delebiler-skal-goere-transport-i-

landdistrikter-lettere/ Jens 

 Claus og Jens vil undersøge delebils konceptet for at se om nogle udbydere matcher vores 

landsbyprofil 

7.a. Min Landsby-App.   https://minlandsby.dk/ Claus 

 Demonstration af ny Landsbyapp, vi vil afvente og se hvor meget App’en bliver udbredt.  

 

https://www.aaol.dk/bestyrelse
https://blog.landsbyklynger.dk/2018/11/21/delebiler-skal-goere-transport-i-landdistrikter-lettere/
https://blog.landsbyklynger.dk/2018/11/21/delebiler-skal-goere-transport-i-landdistrikter-lettere/
https://minlandsby.dk/


8. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

8.a  4000nord. (Steen) – Steen vil forsøge at få forlænget midlerne fra UVEG og 

Landdistriktspuljen  til udgangen 2019 

8.b Fibernet (Nord v/Hans og Ågerup v/Jens) – Nord projektet afsluttes ultimo januar 2019 

8.c. Sker der noget i vores udvalg? (trafik, aktiviteter og lokal udvikling) 

 3. februar Strandparken arrangement gåtur til Bolund. 

 5 februar fra kl. 15.30-17.00 Borgmester Joy Mogensen kommer på Ågerup bibliotek  

 28 marts kl. 18.30 Fællestræf for 13 forskellige landsbyråd og –laug i Roskilde 

Kommune. Der planlægges4 oplæg af hver ét kvarter med efterfølgende 

gruppediskussioner. Invitation følger 

 Kagebagning arrangement var en stor succes, 22 kagebagere og 50 gæster deltog i 

kagespisningen. 

 Børne-Bio nyt arrangement, Rikke vil kigge på det, gratis film. 

 Projekt Lokale gå-og cykelruter (Susanne+Rikke) afventer Friluftsrådets fondspulje 

primo februar. 

 

9. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

- 4000Nord. Bevilget 75.000 + 87.500 

- Madpakkehus. Bevilget 50.000 fra UVEG 

- Egne midler 

10. Eventuelt 

Bente meddelte at hun trækker sig fra bestyrelsen. Der skal derfor vælges et nyt medlem til 

generalforsamlingen. Bente vil fortsat hjælpe med aktiviteter.  

 

Venlig hilsen, Irene og Jens 


