
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

SB/08.02.2018 

 
 
Konklusionsreferat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar kl. 19-21.30 på Biblioteket 
 
Deltagere: Jens C. Pedersen (formand), Irene Vinter-Larsen (næstformand), Bente Elster 

Sørensen, Palle K. Jensen og Steen Broby (referent). 
Afbud fra: Claus Bo Pedersen (kasserer) og Hans Brüsch 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 

a. Irene blev valgt 

2. Valg af referent  

a. Steen blev valgt 

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

4. Kunst og udsmykning.  Besøg af Poul Erik Bermann 

a. PEB’s mission er Mere kunst omkring os. Og det skal ske på grundlag af en 

strategi, som fastsættes og forfølges af AAOL. 

b. Aktiviteterne skal ligge i en selvstændig forening, som forsøges etableret og 

støttet med midler fra fritidslovgivningen. 

c. Zebramidler støtter kunstaktiviteterne for børn voksne i 2017-18. 2 børnehold 

og 1 voksenhold er i gang. Til dette formål undersøges mulighederne for at 

etablere og anvende lokalet på biblioteksloftet som klublokale. Anslået 

investeringsbehov 500 tusinde kr. Forespørgsel er gået til kommunen. 

Landsbyrådet bakker gerne op om en ansøgning 

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

a. I forbindelse med Klyngelandsbyprojektet er der nu indsendt budget til 

Erhvervsstyrelsen, hvorefter vi forventer 70.000 kr. fra Landdistriktspuljen 

overført til vores konto. De resterende 17.500 kr. udløses først efter 

afslutningen på projektet. 

b. Der er produceret 500 stk. af den nye flyer til medlemshvervning. 

6. Regnskab 2017. Claus sender bilag 

a. Punktet udsættes til næste møde på grund af kassererens afbud.  

7. Forslag til kommissorium for ”Arrangementer og lokal udvikling”. Irene havde sendt 

forslag 

a. Irene’s forslag til kommissorium blev tiltrådt. 

https://www.aaol.dk/bestyrelse


8. Trafik - Orientering fra årsmøde med ”Veje og grønne områder”. Mandat til 

trafikgruppen omkring hastighedsbegrænsninger, cykelstier og busser 

a. Afgivning af mandat til trafikgruppen udskydes til næste møde, hvor 

trafikgruppen forventes repræsenteret. 

b. Formandskabet og trafikgruppen deltog i årsmødet med ”Veje og grønne 

områder”. Indholdet af mødet fremgår af referat fra paraplymødet den 

23.01.2018. der fungerede som formøde. Referat fra mødet med ”Veje og 

grønne områder” rundsendes når det foreligger 

9. Generalforsamling: Skal vi invitere den nye formand for ”Plan og Teknik”, Tomas 

Breddam, til vores generalforsamling med fokus på trafik? 

a. JP inviterer Tomas Breddam til at holde oplæg inden generalforsamlingen med 

hovedtemaet ”Trafik”.  

10. Status for ZebraBy-projekterne 

a. Status fremgår af udførligt referat modtaget fra Pernille Fox den 4. januar.  

11. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. Klyngelandsbyprojekt v/Steen 

Workshop-2 afholdt i Herringløse Skole med 22 deltagere, som dog højest 

repræsenterede 10 virksomheder. Bekymring over mangel på interesse, bortset 

fra Fødevareklyngen. Tages op på styregruppemøde 01. marts. 

RUC’s SEM-studerende er koblet på projektet. De vil aflevere deres tilgang til 

klyngesamarbejdet dagen før næste workshop den 22. marts. 

SB tager en drøftelse med Anne Vorre Hansen, RUC, om hvorledes vi bedst får 

undersøgt interesserne blandt områdets erhvervsdrivende. Eventuelt med 

hjælp/indspark fra Stig Hirsbak. 

b. Fibernet (Nord v/Hans og Ågerup v/Jens) 

JP inviterer Ågerupborgere (ca. 260 husstande) til informationsmøde omkring 

etablering af fibernet i Ågerup. 

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

Trafikgruppen har afholdt 2 mødet siden årsskiftet. 

Aktiviteter og Lokal Udvikling arbejder aktivt på naturlegeplads på Hofor-

området, på E-sport hvor der fortsat er mangel på medfølgende voksne, på 

maleriprojektet i Strandparken, ligesom Hemmelig Film-arrangementerne kører 

som planlagt. 

Mødet om Nye Varmekilder med Søren Magnussen tiltrak 33 deltagere, som var 

meget motiverede for at skifte varmekilde. SM medvirker gerne i flere 

aktiviteter. 

JP deltog i møde om vindmøller i Byens Hus, hvor projektet ”Vind i Roskilde” 

bl.a. havde fundet frem til at man evt. kunne opstille mindre møller, hvor man 

foreslog lokalt medejerskab. 

Fællesspisningen er en succes. I seneste arrangement deltog 59 personer, og 

driftsøkonomien løber rundt.  

https://www.aaol.dk/paraplymoder
https://www.aaol.dk/sager


SB kontakter FORS med henblik på et møde, hvor vi kan få indblik i den 

anlægsaktivitet, som foregår omkring det gamle renseanlæg i Ågerup. 

12. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

 

a. Punktet udskudt til næste møde pgra. kassererens afbud. 

13. Evt., herunder næste møde 

a. Næste møde afholdes på biblioteket den 12. marts 2018. Irene og Bente stiller 

borde op og varmer vand til kaffe og te 

b. Der har i Dagbladet været udtrykt ønske fra idrætsforeningens formand om at 

sælge sportspladsen ved Ågerupvej til boligformål. Vi stritter imod med alt, 

hvad der kan stritte! Jens tjekker om der er en lokalplan 
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