www-aagerup-by.dk
Generalforsamling
Onsdag den 18. april 2018
kl. 19.30
OBS: Ågerup Bibliotek 1. sal
Kære medlemmer
I inviteres hermed til den årlige generalforsamling
med følgende program:

Kl. 19.30
Oplæg ved Claus E. Andersen, Center for Nukleare Teknologier, DTU Risø.

Radon i danske boliger

Radon er et radioaktivt grundstof, som findes i høje koncentrationer i jorden umiddelbart under danske
huse. WHO vurderer, at radon næst efter rygning, er den vigtigste årsag til lungekræft, og for Danmark
anslås det, at radon årligt er skyld i 300 lungekræfttilfælde. Der er stor forskel på radonkoncentrationen,
de steder vi opholder os. For eksempel, er der stor forskel mellem radon-koncentrationen i den friske
udeluft, og indendørs, og der er også store forskelle fra hus til hus. Foredraget omhandler kilderne til
radon, de helbredsmæssige konsekvenser af radon, og hvad man kan gøre for at mindske forekomsten
af radon i indeklimaet.

Ca. 20:15 vil vi gå over til generalforsamling.
Foreningen byder på vand og øl under generalforsamlingen og er vært ved et sandwich-traktement efter
generalforsamlingen. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer. Lejere er også velkomne, men har
ingen stemmeret. NB Kvittering for betalt kontingent bedes medbragt, hvis du vil deltage i afstemninger.
Venlig hilsen, bestyrelsen

Skal du have billigt fibernet? - se bagsiden.
Denne indkaldelse er uddelt til alle husstande i foreningens område.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Valg af dirigent
Formandens beretning for 2017 (kort skriftlig beretning vedlagt)
Regnskab for 2017 (vedlagt)
Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 6 dage før
generalforsamlingen
Fastsættelse af indskud og årligt kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret indskud (0 kr.)
og kontingent (50 kr.) i 2019.
Valg af formand. Formanden er på valg i lige år.
Lærke Roark, fungerende fmd. (modtager ikke genvalg)
Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
Karina H. B. Jensen (modtager ikke genvalg)
Valg af to suppleanter:
Karen Strangholt (modtager genvalg)
Orla Tobiassen (modtager genvalg)
Valg af to revisorer og revisorsuppleant
Gunnar Gissel Nielsen (modtager genvalg)
Ole Strangholt (modtager genvalg)
Suppleant: Ib Nielsen (modtager genvalg)
Eventuelt.

Kontingent. Der vedlægges opkrævning for 2018, 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
Besøg hos Høje Taastrup Modelflyveklub
Spændende og vejbesøgt arrangement, hvor vi fik set de flotte maskiner på tæt hold og hørt om foreningen. Vi er meget velkomne igen.
Stier i Gammel Ågerup
Foreningens stiudvalg - Jens Pedersen og Ib Nielsen - har i samarbejde med Roskilde Kommune sørget for
en folder om stier i det gamle Ågerup. Der er opsat informationstavle ved kirkens parkeringsplads og marksten med navnetræk markerer stierne. Indvielse i juni hvor Ib Nielsen fortalte om stierne og Jacob Søegård
Nielsen holdt tale for de mange fremmødte.
Gravearbejdet på Ågerupvej
Grundet fejl på den nye kloakledning har Nordkysten haft en hel del ekstra gravearbejde på Ågerupvej henover året. Ny asfaltering og fartdæmpning må derfor vente til foråret 2018. Der er dog sat to sæt midlertidige heller op ved Impulsen for at skærme skolebørnene.
I forbindelse med det afledte gravearbejde langs Store Valbyvej har byrådet omsider vedtaget, at den længe ventede cykelsti til Himmelev skal etableres i 2018. Hurra!
Ny affaldsordning
Overgang til ny grønnere affaldssortering er forløbet godt. Et problem er dog at mange har pladsmangel i
kategorien restaffald. Kommunen er opmærksom på problemet og vil indenfor et par år udvide med en ny
kategori: Hård plast - og på den måde skabe plads i restaffald og samtidig få en lidt mere miljøvenlig sortering.
Fibernet
Det lykkedes i starten af det nye år at få YouSee til at fremsætte et rigtig godt fælles tilbud om fibernet til
grundejerforeningens medlemmer. Den nyeste udvikling i sagen, gør at vi nu har fået et særdeles attraktivt
tilbud – se bagsiden – og meld dig meget gerne til.
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Skal du være med i
fibernetprojektet?
Du kan få mangedoblet din internetforbindelse og
få en løsning som er fremtidssikret ved at være med
i det fælles projekt, som Grundejerforeningen har
fået op at stå i samarbejde med YouSee. Dermed
bliver dit hus også mere værd.
YouSee har skåret prisen for tilslutning ned til 499 kr (før 1.999). Skynd dig at tilmelde dig.
Det er uforpligtende - det betyder blot at du giver YouSee lov til at kontakte dig. Gå ind på
http://www.tilmeld.dk/aagerup. Her kan du også se den præsentation YouSee viste på
infomødet i Sognegården i februar.
PS Enkelte husstande har fået dette tilbud direkte. Det er imidlertid vigtigt at vi bliver så
mange som muligt i det fælles projekt, for at YouSee vil gennemføre til den lave pris. Så hvis
du har fået tilbuddet til 499,- så tilmeld dig på ovenstående link – så din nabo også får glæde
af prissænkningen.

Grundejerforeningen Ågerup Bys bestyrelse 2017-2018
Formand (fung.)
Hjemmeside

Kasserer
Suppleanter

Revisorer

Revisorsuppleant

Lærke Roark, 41827970
Ågerupvej 31C, laerke@roark.dk
Karina H.B. Jensen, Ågerupvej 45, mobil 5230 1216,
karinaroskilde@hotmail.com
Andrew Murray, Ågerupvej 31B, tlf. 4678 6609,
anmu@dtu.dk
Peter Hartmann, Baunevej 25, tlf. 20707028,
p.hartmann75@gmail.com
Orla Tobiassen, Dyssevej 25, tlf. 2927 5073,
orla@post1.tele.dk
Karen Strangholt, Baunevej 12, tlf. 2893 8867
frustrangholt@gmail.com
Gunnar Gissel Nielsen, Gundsølillevej 13, tlf. 4678 7288,
gunnar.gissel@privat.dk
Ole Strangholt, Baunevej 12,
Ib Nielsen, Dyssevej 34, tlf. 4678 7701, iboglis@yahoo.dk

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 nyheder fra grundejerforeningen - send en mail til nyheder_tilmeld@aagerup-by.dk
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