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Referat af åbent bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns 

Landsbyråd tirsdag den 25. juni 2019 på Ågerup Bibliotek 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Steen Broby 

 Hans Brüsch (suppleant) 

 

Afbud fra: Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Rikke Hansen 

 Jens Larsen 

  

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. Det konstateredes, at bestyrelsen var beslutningsdygtig 

b. Dagsordenen godkendt 

 

3a. Gæsteinput 

a. Tom Vinge deltog til og med dette punkt. Ønsker en skaterbane til de unge, og sagde i denne 

forbindelse, at ”abeburet” ved skolen er til rådighed. Der har også været tale om pladsen ved 

renseanlægget, som nu nedlægges. Der blev også drøftet motorvejsføring, som AAOL fortsat vil 

holde et vågent øje med. 

 

04. Opfølgning på seneste møde 

a. Transformerskabene bliver ikke kunstudsmykket. Det tillader el-selskaberne ikke. Til gengæld er 

de blevet malet. 

b. Nyhedsbrev udsendes vhja. Mailchimp, således at effekten kan konstateres mere udførligt. 

c. AAOL er indmeldt i Frivilligcenter Roskilde. 

 

05. Fremtiden: Hvad skal AAOL arbejde med i de kommende år v/Rikke 

a. Punktet blev udskudt til senere møde 

 

06. Nyhedsbrev 2019-2 til godkendelse 

a. Indvielse af den nye cykelsti langs St. Valbyvej planlægges i samarbejde med AAOL’s 

trafikgruppe. Det forventes, at borgmesteren deltager. 

b. JCP nævnte, at en konsekvens af brugen af Mailchimp, kunne være at  nyhedsbrevet ville 

indeholde færre emner, men udkomme med kortere intervaller. Vendes på næste møde, når vi 
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har fået erfaringer med MailChimp 

 

07. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

a. 4000nord 

SB og JP har sendt redegørelse til Landdistriktspuljen med henblik på at få projektets afslutning 

udskudt til ultimo december. 

Der er arrangeret workshop ”Bæredygtig Business” den 27. juni. Kun få har tilmeldt sig. (Blev 

efterfølgende aflyst). 5. september afholdes workshop ”SEO weboptimering” og 17. oktober 

arrangeres workshop ”Social Media og SOME”. 

Storytellingen om områdets fødevarer og deres producenter ligger nu på 4000nord-

hjemmesiden og bør/kan mangfoldiggøres elektronisk. 

b. Trafik 

De berørte lodsejere indkaldes til møde ifm. næste fase af cykelstien. 

c. Arrangementer og lokal udvikling 

Se vedhæftede bilag fra IWL. 

d. Andet til orientering 

AAOL er nu registreret i Roskilde Kommune som ”grundejerforening”, der dækker vores opland, 

og bliver på den måde inddraget i fremtidige høringer.  

 

08. Orientering fra kassereren om AAOL’s økonomiske status 

a. 4000nord. Intet nyt at berette 

Madpakkehus, bevilget 50.000, og Skiltning af cykelruter, bevilget 75.000. Claus vil forsøge at  

afklare finansiering af Friluftsrådets tilskud inden næste møde. 

Egne midler: Se vedhæftede bilag 

 

09. Forslag til mødeplan for efteråret 

a. Primo september: Tirsdag den 3. september 

Ultimo oktober: Mandag den 21. oktober 

Primo december: Onsdag den 4. december kl. 17:30 (julefrokostmøde) 

 

10. Eventuelt  

a. Næste møde tirsdag den 3. september kl. 19:00 med følgende emner: 

Fremtid (denne dagsorden punkt 5), Revision af vedtægter (Jens), brug af Å’et (Claus) og 

fremtiden for nyhedsbrevet (jf. punkt 6) 
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