
 

 

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 

hds 22. april 2017 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. marts kl. 19-21.30 hos Jens, Østermarken 11 

Deltagere: Jens, Irene, Klaus og Henning 

Afbud: Bo, Kate, Jørgen, Hans, Søren 

1. Valg af referent  

Henning  

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

3. Opfølgning på seneste møde.  

Jens fortalte, at de godkendte kommissorier er lagt på hjemmesiden.  

4. Kommissorium for Lokal Udviklingsgruppen (forslag udsendt).  
Claus spurgte ind til hvad forskellen på Lokaludvikling og Arrangementer var. Irene kom 
med en definition: Lokaludvikling er en aktivitet eller et arrangement som er 
vedvarende og udvikler noget eller nogen. Arrangementer er en aktivitet, som i 
princippet er slut når aktiviteten er slut. Med disse bemærkninger blev kommissoriet 
godkendt. 

5. Forberedelse af generalforsamling 25. april 
- Indkaldelse (senest 4.4), herunder dagsorden (se nyhedsbrev), skriftlig beretning  
(vedlægges) og regnskab. Beretning godkendt. På generalforsamlingen vil tovholderne 
fra de 3 arbejdsgrupper fortæller om aktiviteterne inden for deres område. Regnskabet 
var godkendt af revisorerne. 
- Omdeling af nyhedsbrev til medlemmer uden mail: Irene; senest 4.4 

- Sognegården er bestilt, nøgle skal hentes (Jens) 

- Reminder borgmester (Jens) 

- Forslag til budget og kontingent 2018. Henning omdelte forslag til budget baseret på 

hhv. 110 kr. og 150 kr. i årligt kontingent. Det blev besluttet at foreslå 110 kr.  

- Valg: Desværre vil der ske en udskiftning på 3 poster i bestyrelsen. Der var enighed 

om at det ene medlem i den nye bestyrelse, bør have hvervet som sekretær. Det vil 

aflaste formanden og  næstformanden. 

 - Stemmesedler og vedtægter: Jens 

- Dirigent: Jens finder 

- Referent: Irene 

- Servering: Øl og vand. Jens/Irene sørger for 

- Bestyrelsen mødes 18.30 og stiller borde op mv. 

Kassereren forslog at indkaldelsen til generalforsamlingen skulle offentliggøres i 



 

ugeaviserne, Dagbladet. Jens svarede, at den er annonceret på Kultunaut,  

hvorfra aviserne henter stof til deres kalendere.  

6. Udkast til nyhedsbrev (vedlægges).  
Godkendt. Jens sørger for tryk, Irene omdeler til medlemmer, Jens lægger i hal og 
bibliotek og udsender elektronisk 3.4 

7. Meddelelser fra formand, kasserer o.a. 
- Der har været et godt møde med foreninger 15.3. Se udsendt referat. Af aktivitets 
forslag kan nævnes nogle få, legepladser, fitness, samarbejde med sognegården og et 
fælles sogne og kulturhus, chikanerne på vejene omkring os. 
- Genetablering af chikaner på Ågerupvej 
Vi har fået forslag til tegninger. De har imødekommet os langt hen ad vejen. 
- Møde i Gundsø Syd netværk. Irene refererede fra mødet at Gitte Jakobsen havde 
fortalt om Zebramidler. Der er Workshop d. 24/5 i Gundsølillehallen, og der bliver taget 
stilling til hvilke forslag, der får midler efter sommerfesten.  
Irene havde fortalt om vores trafikgruppe, om bump på Ågerupvej, hundelufterområde 
og vores deltagelse i landsdækkende affaldsindsamling, som også er et lille forsøg på et 
integrations projekt af flygtninge familier. Kristan Gylling ville gerne være med.  
Anne Hossy havde fortalt om en multihal, som hallen ønsker at bygge og at der er 
kommet ny formand i idrætsforeningen Johnny Magnussen. Han vil lave en app om de 
aktiviteter, der er i hallen. Vi kan måske på sigt komme med i den app. 
Ralf, Lindebjergskolen, fortalte, at eleverne ville samle plastik d. 1/4 og lave en ø på 
gågaden i Roskilde, for at gøre opmærksom på, at det er et problem med plastikaffald. 
- Irene fortalte at liker nr. 300 på vores Facebookside har fået et billede af nogle 
blomster 
- Jens orienterede om at der er første møde i trafikgruppen 4.4 

8. Evt., herunder vært for næste møde.  

Næste møde den 9. maj 2017 kl.19,00 hos Henning, Ågerupvænge 104. 


