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Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup & Omegns Landsbyråd 

torsdag den 10. september 2019 hos formanden 
 

Deltagere: Jens Pedersen (formand) 

Irene Vinther-Larsen (næstformand) 

 Claus Bo Pedersen (kasserer) 

 Rikke Hansen 

 Jens Larsen 

 Steen Broby 

 Nicolai Carpentier 

 

Afbud fra: Hans Brüsch (suppleant) 

  

Dagsorden jf. indkaldelse: 

 

01. Valg af ordstyrer 

a. Claus blev valgt 

 

02. Valg af referent 

a. Steen blev valgt 

 

03. Godkendelse af dagsorden 

a. MobilePay som nyt punkt 10.5 

b. Forøgelse af aktivitetsbudgettet som nyt punkt 8.5 

c. Dagsordenen herefter godkendt 

 

04. Opfølgning på seneste møde 

a. Trafikgruppens møde med lodsejere afholdes i oktober måned. 

b. Finansiering af Friluftsrådets tilskud: JL tager kontakt til Arbejdernes Landsbank. 

 

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

a. RH rydder op i den oprindelige liste over aktivitetsforslag og reviderer listen 

b. Bedre mobildækning v/JP 

c. Der afholdes snarligt møde med Idrætsforeningen m. fl. 

d. Ældreboliger bag ved Omsorgscentret nu politisk på plads 

e. Der etableres nu skur ved busholdepladserne ved biblioteket 

f. Aktivitetsudvalget fremover oppe på 4 personer 

g. Et forslag fra CBP om at AAOL træder et skridt tilbage og indtager en mere koordinerende rolle, 

fremfor aktiv rolle, i de enkelte aktiviteter, opnåede ikke tilslutning fra et flertal i bestyrelsen. 

 

06. Skaterbane – strategi for at skaffe midler v/IVL 

a. Initiativet oprinder fra 4 drenge fra E-sportsgruppen og deres forældre, som nu samler 

underskrifter, også digitalt. 

b. Der skal nu søges tilskud fra diverse fonde til banerne, som skal etableres i Abeburet ved 

Lindebjergskolen. Målet er 100.000 kr. RH fremsender liste over diverse fonde. 
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c. Elever fra FGU vil udføre det praktiske arbejde. 

d. IVL søger Roskilde Kommune om tilskud på 85.000 til asfalt 

e. Bestyrelsen bevilgede 400 kr. til pizza og drikkevarer til drengene 

 

07. Brug af Å’et og anvendelse af den tidligere indkøbte opslagstavle ved Fakta v/JP og CBP 

a. Å’et kræver kontinuerlig oprydning. 

b. Den gamle opslagstavle nedtages. Fremtidig anvendelse drøftes på næste møde i Gundsø Syd 

c. Jens drøfter fremtidig vedligehold med Jonas 

 

08. Udkast til nyhedsbrev 

a. Nyhedsbrevet færdiggøres af JP, IVL og SB 

 

08. 5            Budgetudvidelse 

a. Bestyrelsen besluttede at forøge aktivitetsgruppens budget med kr. 4.000,- 

  

09. 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. Udskydelsen er blevet tiltrådt af 

Landdistriktspuljen. 

Der er arrangeret workshop ”SEO weboptimering” den 05. september med 10 deltagere og 

17. oktober arrangeres workshop ”Social Media og SOME”. 

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

hjemmesiden og skal spredes elektronisk. JP omtaler i nyhedsbrevet + SoMe, RH tager 

kontakt til Lars Kimer, SB tager kontakt til Nana Balle og Erhvervsforum. De involverede 

producenter opfordres til at mangfoldiggøre fortællingerne. RH indsætter kreditering af 

Nanna Balle over de enkelte historier. 

Der vil blive arrangeret et evaluerende møde i november, hvortil der skal findes et 

trækplaster. 

b. Fibernet 

YouSee lover Fiber i gl. Ågerup inden for 6 måneder. 

c. Mailchimp 

De foreløbige erfaringer viser at 2/3 af modtagerne åbner i første forsøg. Med reminder når 

vi op på ca. 80%. Desværre var det kun et mindretal på ca. 20%, der klikkede sig ind til 

nyhedsbrev nr. 2 – JP forsøger at justere, så flere åbner linket fremover (RH sender 

inspiration) 

d. Pakkepost i Fakta 

Bliver ikke en realitet. Det vil være for dyrt for Fakta. 

e. Sportsfest 2019 

Evaluering vedlagt som bilag. 

Afstemning med tennisbolde er populært. 

Vi ønsker os vores egen telt-pavillon (indkøb udskudt til 2020) 

f. Post Nord Danmark Rundt 

100 personer (incl. børnefamilier) deltog i vores lille arrangement, da cykelløbet passerede 

Gundsølille 

g. Byvandring i Gl. Ågerup 

Positiv oplevelse ved Ib. 25 deltagere. 
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h. Hastighedsdæmpning gennem St. Valby 

Indsnævring ja, Bump nej. Åstedsforretning sammen med Morten. 

i. Stiforbindelse Trekroner-Ågerup 

Jens mødes med Jacob Søegaard 

j. Politiker i praktik 

Initiativ fra Roskilde Frivilligcenter. Efterfølgende har Venstre meldt sig med 4 politikere, 

som besøger AAOL den 3. oktober. 

k. Kildemosesøen 

FORS vil gerne tage sig af en oprydning, hvis Kommunen anmoder dem om det.  

l. Trafik 

Intet nyt fra gruppen. 

Beboerne på Dyssevej har foretaget en underskriftsindsamling med henblik på at opnå en 

hastighedsbegrænsning på vejen. Vi vil høre nærmere. 

m. Møde den 26. sept. i Gundsø Syd v/IVL, hvorpå Å’et og Landsby-app skal drøftes. 

 

10. Orientering fra kassereren om AAOL’s økonomiske status 

a. Der er styr på økonomien. Positiv driftsøkonomi. Bilag vedhæftet. 

b. Problemet med at få finansieret Friluftsrådets tilskud blev drøftet. Bedste løsning vil være, 

at kommunen står for en mellemfinansiering. 

c. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om ansvar i forbindelse med dens forvaltning af 

tilskudsmidler. JP vender spm. med Roskilde Frivilligcenter. Spørgsmålet tages op igen på 

næste møde. 

 

10. 5   Kontingentindbetaling via MobilePay 

a. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med MobilePay, selv om der nu skal betales et 

månedligt basis-gebyr på 49 kr. 

 

11. Eventuelt  

a. Claus opfordrede til fortsat opmærksomhed omkring Lindebjergskolen, selv om den 

overlevede den seneste sparerunde 

b. Næste møde mandag den 21. oktober 2019 kl. 19:00 hos Claus. 
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