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Generalforsamling
Torsdag den 6. april 2017 kl. 19.30
Sognegården, Ågerupvej 34
Kære medlemmer
I inviteres hermed til grundejerforeningens årlige
generalforsamling med følgende program:

19.30 Oplæg ved Karen Dahl, Lille Valby, www.havensarkitekter.dk
Frodige nemme haver til de travle unge familier, eller til dem, hvor tiden på anden måde
er sparsom eller hvor havearbejdet generelt er lidt bøvlet. Herunder kommer tips til
håndtering af regnvand i egen have.
Alle er velkomne.

Kirkestiudvalget: Peter Hartmann, Orla Tobiassen og Gunnar Gissel Nielsen,
Kildemosesøudvalget: Ib Nielsen
Sporgruppe: Jens Pedersen, Hanne Ytting, Susan Boëtius, Gunnar Gissel og Ib Nielsen
Stiudvalg: Ib Nielsen og Jens Pedersen

Få besked om nyheder fra grundejerforeningen – og tip en nyhed
Send en mail til nyheder_tilmeld@aagerup-by.dk – så får du besked om vores
arrangementer mv. via e-mail.
Hvis du har en nyhed til hjemmesiden, må du meget gerne sende den til laerke@roark.dk

Besøg ”Ågerup Lufthavn”
Søndag den 28. maj kl. 10
Kom og se de ”store drenge” i HøjeTaastrup Modelflyveselskab, www.htmrc.dk, lege med deres fine modelfly på
pladsen mellem Ågerup og Soderup og
nyd en grillet pølse og en øl eller vand.
Alle er velkomne
PS Der flyves kun i ”passende stille” vejr. Evt.
udsættelse annonceres på foreningens hjemmeside
og på Landsbyrådets Facebook-side.
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Fra www.havensarkitekter.dk

Ca. 20.15 vil vi gå over til generalforsamling.
Foreningen byder på vand og øl under generalforsamlingen og er vært ved et sandwichtraktement efter generalforsamlingen. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer.
Lejere er også velkomne, men har ikke stemmeret.
NB Kvittering for betalt kontingent bedes medbragt, hvis du vil deltage i afstemninger.
Venlig hilsen, bestyrelsen
Denne indkaldelse er uddelt til alle husstande i foreningens område.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning for 2016 (se kort skriftlig beretning nedenfor)
Regnskab for 2016 (se næste side)
Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde
senest 6 dage før generalforsamlingen
5. Fastsættelse af indskud og årligt kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret
indskud (0 kr.) og kontingent (50 kr.) i 2018.
6. Valg af formand. Formanden er på valg i lige år.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
Lærke Roark (modtager genvalg)
Andrew Murray (modtager genvalg)
Peter Hartmann (modtager genvalg)
8. Valg af to suppleanter:
Karen Strangholt (modtager genvalg)
Orla Tobiassen (modtager genvalg)
9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
Gunnar Gissel Nielsen (modtager genvalg)
Esben Boëtius (modtager ikke genvalg)
Suppleant: Ib Nielsen (modtager genvalg)
10. Eventuelt.

kunne fejre bussernes tilbagekomst ved en festlig sammenkomst på Ågerup Bodega.
Siden havde vi også succes med at bevare 216 under det sidste gravearbejde.
Fibernet. Vi har indsamlet 22 underskrifter, som er tilstrækkeligt til at YouSee kan
oprette et projekt hvor de tilbyder billigt fibernet, til alle som vil være med. Pt. afventer
vi et klarsignal fra YouSee. Herefter forventes opgaven at tage et halvt års tid.
Dårlige belægninger på Kildemosevej, Baunevej og Højgårdsvej
Vi har gjort kommunen og vores lokale politikere opmærksom på at belægningerne fra
slut-60’erne trænger kraftigt til en udskiftning. Kommunen har dog ikke prioriteret
opgaven i 2017.

Kontingent. Der vedlægges opkrævning for 2017, kr. 50,00 pr. husstand. Kontingentet
kan betales via netbank til reg. nr. 1551 konto nr. 5717078, ved brug af vedlagte girokort
eller kontant ved indgangen til generalforsamlingen eller ved at aflevere beløbet i en
kuvert i kassererens postkasse, Baunevej 25. Husk at oplyse navn og adresse.

Skriftlig beretning
Landsbyråd. Grundejerforeningen har støttet oprettelsen af Ågerup og Omegns
Landsbyråd, som nu er en realitet. Vi ser frem til at samarbejde og vil gerne opfordre
vores medlemmer til også at melde sig ind der via www.aaol.dk.
Rydning af stendiget langs kirkestien
Grundejerforeningen gik sammen med Menighedsrådet og Egnshistorisk Forening om at
rydde stendiget langs kirkestien i Ågerup for opvækst af buske og træer i april 2016.
Stier i Gammel Ågerup. Bestyrelsen har i samarbejde med Egnshistorisk Forening
nedsat et lille stiudvalg, som arbejder på at markere stierne, ”Smøgen” og ”Snæversti”.
Vi er i dialog med Roskilde Kommune om at få opsat en informationstavle.
Cykelstier. Bestyrelsen har fortsat bestræbelserne på at få etableret cykelstier i området.
Der er nu disponeret plads til en cykelsti langs Store Valbyvej ifm. at kloakvandet føres
til Roskilde. Cykelstien forventes at blive udført med asfalt i 2018.
Gravearbejde. Bestyrelsen har været i løbende dialog med FORS om at afhjælpe
generne fra opgravning af Ågerupvej fra maj 2016 og reelt frem til nu. Senest har vi
holdt et fælles møde med kommunen og Landsbyrådet, hvor vi aftalte at stile mod en
kombination af bumps og indsnævringer, når det sidste lag asfalt skal lægges i maj-juni.
Buskonflikt. Grundejerforeningen iværksatte sammen med Initiativgruppen for
etablering af et Landsbyråd en kampagne for at få linje 358 og natbussen til at betjene
Ågerup, medens Ågerupvej var spærret. 703 underskrifter, talrige vidnesbyrd og op mod
20 artikler i de lokale aviser førte til at kommunen og Movia overgav sig, så vi den 1.8
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