
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

 as 17. maj 2021 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. maj kl. 19-21.00 hos Jens L 
 
Tilstedeværende Formand Jens, Jens L, Charlotte, Rikke, Kim, Irene, Anita  
 
Referat 
 

1. Valg af ordstyrer Jens L valgt 

2. Valg af referent. Anita 

3. Godkendelse af dagsorden ekstra punkt om køb af diverse foreslås af Irene - vedtaget 

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

Rikke har kigget på hjemmesiden og Jens tjekker om Hans har fået repareret lyset.  

5. Budget 2022. Bilag ved Jens L (eftersendes) 

Der ligger en forventning om flere medlemmer det næste år 

Der foreslås budgetteret med udgifter på 17750 kr. og indtægter for 27500 kr., så et overskud 

på 9750 kr.  

Det diskuteres om 5000 kr. er nok til arrangementer, Irene fortæller at der også søges når der 

er arrangementer med større udgifter. Der bevilliges jævnligt til arrangementerne.  

 

Skal der sættes penge af til vedligehold af skaterbanen. I år er den så ny, så det ikke burde være 

nødvendigt, men senere skal vi regne med udgifter. Der afsættes 5000 kr. til vedligehold af 

skaterbane og andre vedligeholdelsesopgaver.  Evt. kan vi søge om ekstra midler, når der skal 

repareres større ting. 

 

Budgettet vedtages med en ekstra bevilling til vedligehold på 5000 kr. Så overskuddet nu 

sættes til 4750 kr. 

 

6. Drøftelse af hvornår og hvordan vi kan gå ind i sager med udgangspunkt i aktuelle cases 

(kompost, industrilakering). Evt. formulering af input til punkt mål og visioner, jf. punkt 7 

Det diskuteres hvorvidt vi skal være ”politi” i lokalområdet. Der er meget arbejde i den slags 

sager og der er meget konfliktstof. Kan vi evt. være mæglere mellem parterne. Spørgsmålet er 

om vi kan se på sager om miljøet i området. Vi går kun ind i sager, der angår miljø generelt, 

mens mindre sager med stort konfliktpotentiale ikke er foreningens sag. Det indarbejdes i 

vores vision 

 

7. Mål og visioner. Sidste kig før generalforsamling. Bilag ved Rikke (eftersendes) 

Det er blevet godt med en samlet vision, men er det for bagudskuende, det vil være godt med 

lidt flere årstal på, og lidt mere fremadrettet. Der er enighed om også at arbejde for at 

rideforholdene bliver bedre.  

Punktet vedrørende udskiftning af anlæg der bruger fossilt brændstof diskuteres og der er 

enighed om at et oplysende arrangement med en energikonsulent fra kommunen er en god 

ide. 

 

8. Forslag til vedtægtsændringer. Ekstra kik efter der er kommet forslag fra medlem. Tre bilag 

 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


Diskussion i forhold til hvad der ligger i at være politisk neutral. Foreningen er og vil være 

partipolitisk uafhængig, landsbyrådet arbejder dog gerne sammen med alle partier og 

organisationer, hvis det gavner foreningens sager. 

 

Læs gerne referatet og visioner hurtigt og grundigt efter mødet. 

 

9. Generalforsamling 21. juni 

- Kan vi rykke til kl. 20, så Danmarks EM-kamp mod Rusland er spillet færdig? Punktet vedtages 

- Anden forberedelse: Regnskabet skal foreligge i underskrevet stand, det klarer Jens L. 

 

 

 

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Formand og næstformand 

i. Møde i Gundsø Syd Netværket (Irene) 

Affaldsindsamling er sket og der blev samlet meget affald 

Kildemoseparken åbnes snart igen 

Skaterparken åbnes d. 21.5.  

E-sport skydes i gang igen, men den tidligere kontaktperson er ikke længere 

ansat på skolen, så det er lidt svært. 

Fiskeklubben er lukket under corona 

  

ii. Henvendelse fra naboer i Gundsølille til industrilakering (Jens P) 

Denne type sag er ikke en for landsbyrådet. 

 

iii. Sag om deponering af kompost fra Solum v Ågerup (Jens P) 

 

Jens P vil opfordre landmand til at sende en besked ud inden de kører kompost 

ud i efteråret. 

 

iv. Nyt om mobilsendemast ved Kirkerup 

Det fremgår af et referat fra kommunen at der var enighed fra kommunens 

side i forhold til placeringen af masten. 

b. 4000nord. Kim, Rikke og Jens L 

Udvalget starter op igen efter coronanedlukning. 

 

c. Trafikudvalg. 

Møde med Veje og Grønne områder. Referat er udsendt. Jens og Rikke 

Mødet var godt organiseret og der var mange punkter på dagsordenen. Veje og Grønne 

områder var positivt stemt over indsamlingen af synspunkter i forhold til 

trafikforbedringer i området. 

Rikke refererer fra det udsendte referat: 

 

Cykelsti etape 1: Gundsølille - Kirkerupvej startes op, vi vil arbejde for at stien 

fuldendes. 

Det er et godt tidspunkt til at indkalde lodsejerne til møde angående cykelsti snart. Det 

er godt, hvis Morten fra Roskilde Kommune kan være med. 

 



Biler der parkerer på vejen og somme tider på cykelstien er problematisk. Kommunen 

lovede cykelsymboler på Gundsølillevej, hvor der også kommer chikaner for at dæmpe 

hastigheden ved indkørsel til Ågerup. 

 

Der er velvilje i forhold til vild med vilje i udvalgte græsrabatter og beskytte bredden i 

alle. 

 

2 minus 1 veje sænker hastigheden, men er ingen mirakelkur. 

 

d. Aktivitetsudvalg. 

i. Skatepark indvies 21. maj. Irene 

Det har været spændende arbejde og drengene der tog initiativ er blevet 

ældre, de er stadig aktive i forhold til parken og er vokset med opgaven. 

Hamudi har gjort et meget stort og flot stykke tømrerarbejde. 

 

ii. Krible-Krable 13.5. Irene og Jens P 

Spændende hvor mange der kommer. Arrangementet er ved Kildemosen 

 

iii. Sankt Hans 23.6. sammen m. spejderne. Båltaler bliver naturfagskoordinator 

Thomas Thingsted, Lindebjergskolen. Jens P 

Jens er opmærksom på størrelsen af forsamlingsforbuddet [planlagt ophævet 

11. juni, jcp] 

 

iv. Hvedshøj 5.6. Jens P 

 

Indvielse af Kildemoseparken inden længe 

 

Sommerfest planlægges til 4.september 

 

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

a. 4000Nord. Der er overført 14.237 kr. til 2022 (UVEG) 

 

b. Madpakkehus. Bevilget 50.000 (UVEG), men endnu ikke overført og ej heller brugt 

Det undersøges om entreprenøren fra Kildemoseparken vil udføre arbejdet 

 

c. Skilte for gang og cykelruter. Bevilget 125.000 (Friluftsrådet) ikke brugt endnu. Susanne 

M i dialog med kommunen 

 

d. Vores natur. Bevilget 22.800 (Friluftsrådet) Der er 1800 kr. tilbage de bliver brugt inden 

september 

e. Skatepark. Bevilget 100.000 (Ud og Leg) Der er brugt 86558 kr. og der er 13500 kr. 

tilbage, Hamudi er lovet de 12.000 kr. Der bruges lidt mere før Skaterparkregnskabet 

kan afsluttes. 

f. Egne midler 57109,14 kr. pr dags dato hvoraf de ca. 14000 kr. er UVEG bevilling til 

4000Nord der er forudbetalt og 13500 kr. som nævnt resterer på Skatepark-budgettet. 

7217 kr. er overskuddet på i 2021 

 

g. Fornyelse af kontingent 

Der er en del der endnu ikke har betalt kontingent for 2021. 



 

h. Ekstra punkt foreslået af Irene om indkøb af buskrydder til ca. 1400 kr.  den skal bruges 

til at rydde områderne Hundeskoven og flere andre områder. Det skal være en 

benzindreven. Der skal også købes visir og høreværn. Det vedtages at der kan købes for 

maximum 3000 kr. buskrydder og sikkerhedsudstyr. Irene køber  

12. Evt., herunder næste møde  

 

Næste møde planlægges til d. 19.8. kl. 19 hos formand Jens 

 

Kim oplyste, at der er afholdt møde med lodsejerne i forhold til Skovrejsning i området. Der er 

nu bevilliget en sum til skovrejsning, men salg af jord er stadig frivilligt. 

 

Kim oplyste, at der planlægges sommerfest lørdag 4.9 

 

Venlig hilsen, Irene og Jens 


