
Ågerup og Omegns Landsbyråd 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 2/11 2016 

 

Til stede var: Jens Pedersen, Irene Vinther-Larsen, Claus Bo Pedersen, Bo Michael Hansen, 

Henning Sørensen, Claus Bo Pedersen, Hans Brüsch, Jørgen Worm Jensen 

Afbud: Søren Mortensen, Kate Blytækker 

 

1. Valg af dirigent 

Vi blev enige om, at det ikke var nødvendig med en dirigent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Jens spurgte, om der var flere punkter til dagsorden. Det var ikke tilfældet. 

 

3.Valg af referent 

Irene blev valgt. 

 

4. Godkendelse af referat fra mødet 28/9  

Referatet er godkendt efter skriftlig høring og rundsendt. 

Vi blev enige om, at dette er proceduren fremover. Vi aftalte, at der er en uge til at kommentere 

referatet, inden det lægges ud til offentligheden. Det giver mulighed for, at vi ret hurtigt kan få 

referatet godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

5. Drøftelse af åbenhed i bestyrelsesarbejdet 

- Mødereferater lægges på hjemmesiden. Kort nyhed om vigtigste indhold på (hjemmeside og FB) 

- Arbejdsgrupper opfordres til at orientere om væsentlige fremskridt på (hjemmeside og FB) 

- Nyhedsmail til medlemmer, f.eks. kvartalsvis. God ide at medlemmer får en mail med lidt nyt. Vi 

blev enige om at lægge nogle papirudgaver på biblioteket, kirken og ældreklubben. 

- Må man fortælle ALT videre mundtlig? Det må man ikke. Hvis der er tale om personsager, må det 

føres til referat, men det skal bemærkes, at det kun er til internt brug. Det kan være godt at have et 

referat, så vi kan følge med i om der er fulgt op på sagen, men det skal ikke ud i en større kreds. 

Ligeledes kan der være situationer, hvor vi diskuterer oplæg til en forhandling, som ikke skal 

udenfor bestyrelsen. 

  

6. Forslag til høringssvar om kommuneplan. Forslag vedlagt fra Jens 

Jens mente, at der var udvalgsmøde samme dag, som vi holdt møde, hvor de bl.a. skulle behandle 

Cyklistplan 2017. Vi var enige om, at Jens kommenterer på planen, som foreslået [sendt 3.11, se 

mail fra Jens og link på FB] 

 

7. Fastlæggelse af dato for generalforsamling - inden udgangen af april 

Vi blev enige om onsdag d 26/4 2017 kl 19.00. Vi vil invitere borgmester Joy Mogensen. Hun 

kunne så komme med et oplæg, fx om de små landsbyer i kommunen. Oplæg med spørgsmål må 

vare 1 time og derefter generalforsamling. Jens booker Sognegården og inviterer borgmesteren. 

 

8.Valg af administrator for hjemmeside 

Bo havde sammen med Johnny Magnussen lavet en første skitse til en hjemmeside og købt 

domænet ÅgerupogOmegnsLandbyråd.dk med tilhørende mailadresser. Der er lavet en første skitse 

til en hjemmeside og oprettet mail til formand (Irene har også adgang) og kasserer. 

Der vil være mange funktioner, og man kan også blive medlem på hjemmesiden. Bestyrelsen 

accepterede et forslag om at blive medlem via Billetsalg.dk, som koster 6,25 i gebyr pr. indbetaling 

– som én af flere muligheder for at betale. Bo og Jens blev valgt som administratorer. De prøver at 



få hjemmesiden gjort præsentabel, inden flyeren deles ud (tidligst 10-11. november), og kommer 

med et oplæg til den videre udvikling af hjemmesiden til næste et af de nærmeste møder. 

 

9. Ønsker vi at bruge forkortelse ÅOL til hjemmeside og mailadresser? Oplæg ved Bo. 

Bo, som oprindeligt havde bedt om en forkortelse, forklarede at han ved nærmere omtanke fandt det 

mere logisk at bruge det fulde navn og få indarbejdet det, så indtil videre nøjes vi med det.  

 

10. Hvad gør vi med eksterne, der gerne vil melde sig ind og have vores nyheder?  

Vi besluttede, at interesserede uden for målgruppen for medlemmer (dvs. ”udenbys” eller erhverv) 

kan få nyhedsmails uden at betale. Det kræver, at man sender navn og mailadresse til kassereren. 

 

11. Meddelelser (formand, næstformand, kasserer, nedsatte udvalg m.v.) 

- Henning fortalte, at vi er registreret som erhvervs- og selskabsforening, men med en mærkelig 

adresse. Henning har bedt om at få det ændret. 

- Henning holder møde med Spar Nord fredag med henblik på at få oprettet en konto, så vi kan 

begynde at opkræve kontingent.  

- Jens sender flyeren i tryk, så snart vi har oplysninger om konto. Kan trykkes i løbet af to 

arbejdsdage, hvorefter bestyrelsen deler ud (Irene organiserer og giver besked når vi har flyeren). 

Han og Irene havde valgt at købe et foto fra Dagbladet (fra vores stiftende generalforsamling) som 

blikfang. Der var forslag om at genbruge den oprindelige røde bølge fra indstikket i Kvartalsnyt. 

- Vedr. Østrup krydset: Som man har kunnet læse i Dagbladet, arbejder kommunen med tre forslag 

til forbedring af krydset. Vi har modtaget indkaldelse til møde fra Gundsømagle Landsbyråd. 

Herringløse er også inviteret. Trafikgruppen vil snakke om dem og tage med til mødet. Jens snakker 

med Søren, om han kan tage med, evt. sammen med en anden fra trafikgruppen. 

- Irene og Jens har deltaget i møde i Gundsø Syd netværket. Der var ikke så mange fremmødte. Vi 

snakkede lidt om paraplymøder, som vi også gerne vil afholde i vores regi, evt. at vi kan lave et 

nyhedsblad.  

- Alle tre grupper er ved at komme i gang: 

1. Trafikgruppen skal til møde om Østrup krydset.  

2. Lokaludvikling gruppen har snakket om at lave en hundeskov. Henning har kontakt til HOFOR. 

De holder et møde med dem og snakker om, hvor vi kan etablere en hundeskov, gerne ved Brokilde 

området. Efterlyser flere aktive. 

3. Aktivitetsgruppen vil snakke med Ib om samarbejde om Spor i Landskabet. Der var også ideer 

om foredrag og folkedans.  

 

12. Forslag til punkter på næste bestyrelsesmøde 

-Skal vi have en forretningsorden? Vedtægterne § 7 stk. 4 giver os hjemmel til at fastsætte 

forretningsorden. Jens har set på forskellige oplæg. Enige om at det ikke haster, men at det kan 

tages op efter jul. Vi vil vente se hvilke udfordringer vi får – hen ad vejen træffer vi nogle 

beslutninger, fx om godkendelse af referater, der kan indgå i forretningsorden. 

- Vi må snakke om hvilket mandat de forskellige udvalg har, hvor mange penge kan de råde over 

uden det skal behandles på bestyrelsesmøde? Vi skal lige huske at spørge kassereren, om der er 

penge, inden vi bruger penge. Indtil vi har tegnet medlemmer er der ikke nogen. 

- Skal vi have et logo? Jens har arbejdet lidt med at bruge kortet for vores opland - er det noget vi 

skal arbejde videre med? Jens prøver at få en grafiker til at udarbejde et oplæg til et snarligt møde.  

 

13. Evt. herunder næste møde. 

Næste møde 7/12 kl. 19.00 hos Claus Bo, Dyssevej 22, Ågerup. 

 


