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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Bliv medlem, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: Formand@aaol.dk 

Generalforsamling 9. april kl. 19.00 
Sognegården, Ågerupvej 34 

Kære medlem 
Du inviteres hermed til Landsbyrådets generalforsamling 
med følgende program: 
19.00 Udvalgsformand Tomas Breddam, Plan- og Teknik-

udvalget i Roskilde Kommune indleder og svarer på 
spørgsmål. 

20.00  Generalforsamling med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Formandens beretning. Bilag på aaol.dk 
4. Regnskab for 2018. Bilag på aaol.dk 
5. Indkomne forslag  
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontin-

gent for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kon-
tingent på 110 kroner pr. husstand årligt 

7. Valg af næstformand. På valg er: 
Irene Vinther-Larsen (modtager genvalg) 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år). På valg 
er: 
- Steen Broby (modtager genvalg) 
- Bente Elster Sørensen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af 2 suppleanter (1 år). På valg er: 
Hans Brüsch (modtager genvalg) 
Nicolai Charpentier-Jensen (modtager genvalg) 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)  
Lis Jørgensen og Ulla Knudsen. Suppleant: Hanne 
Ytting.  

11. Eventuelt  

  Kontingent: 110 kr. pr. husstand. Du kan betale via 
www.aaol.dk/bliv-medlem, direkte til kassereren eller ved 
indgangen til generalforsamlingen. 

Skriftlig beretning, årsregnskab og forslag til vedtægts-
ændring kan ses på www.aaol.dk/generalforsamlinger 
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
må være formanden i hænde senest 7 dage før general-
forsamlingen.  
  Vi glæder os til at se dig i Sognegården. 
Venlig hilsen, bestyrelsen. 

Affaldsindsamling søndag den 7. april 
Kom og hjælp med at samle affald i Ågerup og omegn og 
slut af med en fælles frokost. Vi mødes kl. 9.30 på pladsen 
mellem Præstegården og Sognegården, og aftaler hvem 
der går hvor. Arrangementet er et led i den 
landsdækkende affaldsindsamling og arrangeres i 
samarbejde med Etnisk Forum. Vi slutter med en fælles 
frokost. Pris for frokost: 50 kr for voksne, 25 for børn (2-
12 år), familie max. 100 kr.  
Tilmelding: Irene Vinther-Larsen, næstformand 

Krible-krable tur søndag 12. maj kl. 10 
Kom og se hvad der gemmer sig under vandoverfladen i 
Kildemosesøen. Landsbyrådet har startet et samarbejde 
med Lindebjergskolen om at fortælle hvad der gemmer 
sig under overfladen på Kildemosesøen. Landsbyrådet har 
lånt grej til at fange smådyr af Lindebjergskolen. Vi ser på 
dyr og planter i fællesskab. Tag evt. et par gummistøvler 
med, hvis du vil være med til at fange smådyr i søen. 
Medbring gerne lidt mad og drikke. 
Turleder: Jens Pedersen, biolog.  
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Bestyrelse 
 Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
 Irene Vinther-Larsen, næstformand, Aktiviteter og lokal udvikling, Åbakkevænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
 Claus Bo Pedersen, kasserer, Aktiviteter og lokal udvikling, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, aaol.kasserer@gmail.com  
 Bente Elster Sørensen, Åbakkevænge 43, tlf. 2180 8019, leifhenning60@gmail.com 
 Steen Broby, Erhvervsnetværket 4000nord, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
 Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Jens Larsen, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, jl.trade@hotmail.com 
 Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
 Nicolaj Jensen Charpentier, suppleant + trafik, Ågerupvænge 160, 2244 4191, penije@hotmail.com 

Støtte til at komme ud i naturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landsbyrådet har fået 125.000 kr. fra Friluftsrådet til at 
fremme mulighederne for at cykle rundt i vores lokalom-
råde. Pengene skal bruges til informationstavler og skilte, 
så man bedre kan finde frem til seværdighederne ad de 
små veje og stier i vores lokalområde. For at få flere til at 
bruge vores dejlige område, har vi samlet en lille guide på 
www.aaol.dk/ture. Tjek den, næste gang du skal på tur. 
Kontakt: Rikke Hansen 
 
Storytelling om lokale fødevarer 
Erhvervsnetværket 4000nord har  hyret tekstforfatter 
Nana Balle til at hjælpe lokale producenter med at få 
fremstillet en folder om lokalområdets fødevarer. Hun går 
nu i gang med at kontakte producenterne og udvikle en 
spændende fortælling om lokale produkter. Fortællingen 
forventes at være færdig inden sommerferien.  
Kontakt: Steen Broby. 
 
Cykelsti på vej langs St. Valbyvej 
Cykelstien på St. Valbyvej (St.Valby-Himmelev) har netop 
været i udbud og arbejdet forventes at starte i marts. 
Stien forventes at stå færdig i september måned 2019. 
Det glæder vi os til. Det bliver rigtig godt og sikkert for 
alle, der cykler på strækningen.  
 
Kalender 

Mandag kl. 16-18 
   (lige uger) 

Lektiehjælp, Åbakkevænges  
   Beboerhus 

7. april kl. 9.30 Affaldsindsamling, Sognegården 
9. april kl. 19 Generalforsamling, Sognegården 
12. maj kl. 10 Krible-krable-tur, Kildemosesøen 
24. juni kl. 19 Åbent bestyrelsesmøde, Biblioteket 

Festlig indvielse af Ågerup Butikstorv 

 
Lørdag den 19. januar kl. 10 indviede borgmester Joy Mo-
gensen det nye butikstorv i Ågerup og afslørede samtidig 
områdets nye tre meter høje vartegn, Å’et. Indvielsen 
blev markeret med sang og musik, balloner og lidt godt til 
ganen fra de lokale butikker, som fik travlt med at hive 
ekstra forsyninger frem fra depoterne til de mange frem-
mødte. Å’et er allerede taget flittigt i brug som opslags-
tavle. Med forårets komme håber vi også at se de nye 
bænke i brug. 
Kontakt: Jens Pedersen 
 
Udflugt til Bolund 
Den 3. februar guidede Henning Smidt en vandretur til 
Bolund. Bagefter deltagerne varm kakao og boller. 


