Foreningens område:

Grundejerforeningen Ågerup By

Kom til måske den sidste?
generalforsamling
onsdag den 25. april 2019
kl. 19.30 på Ågerup Bibliotek 1. sal

Kære medlemmer
I inviteres hermed til den årlige generalforsamling med følgende program:
Kl. 19.30 Oplæg ved Jannik Lund Olsen fra Affald- & Genbrugsteamet på rådhuset:

Den nye affaldsordning
Af hensyn til miljøet (- og dermed os selv og fremtidige generationer) må der nye tiltag til
på affald- og genbrugsområdet. For godt halvandet år siden fik vi ny affaldsordning med
sortering i flere kategorier. Nu er ordningen gennemført i hele kommunen. Hvordan er det
gået? Hvordan genanvendes skraldet? Hvad er fremtidsplanerne? Måske flere kategorier?
Mulighed for spørgsmål og input.

Grundejerforeningen Ågerup Bys bestyrelse 2018-2019
Kasserer:
Fung. formand:
Suppleant:

Andrew Murray, Ågerupvej 31B, tlf. 4678 6609, anmu@dtu.dk
Orla Tobiassen, Dyssevej 25, tlf. 2927 5073, orla@post1.tele.dk
Peter Hartmann, Baunevej 25, tlf. 20707028, p.hartmann75@gmail.com
Lærke Roark, 41827970, Ågerupvej 31C, laerke@roark.dk
Karen Strangholt, Baunevej 12, tlf. 2893 8867, frustrangholt@gmail.com

Revisorer:

Gunnar Gissel Nielsen, Gundsølillevej 13, tlf. 4678 7288,
gunnar.gissel@privat.dk
Ole Strangholt, Baunevej 12,
Revisorsuppleant: Ib Nielsen, Dyssevej 34, tlf. 4678 7701, iboglis@yahoo.dk
Kirkestiudvalget:
Kildemosesøudv:
Sporgruppe:
Stiudvalg:

Peter Hartmann, Orla Tobiassen og Gunnar Gissel Nielsen,
Ib Nielsen
Jens Pedersen, Hanne Ytting, Susan Boëtius, Gunnar Gissel og Ib Nielsen
Ib Nielsen og Jens Pedersen

		 www-aagerup-by.dk

Ca. 20:15 vil vi gå over til generalforsamling.
Foreningen byder på vand og øl under generalforsamlingen og sandwich bagefter. 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

Foreningens fremtid? Læs mere inde i folderen >

Dagsorden

1. Valg af dirigent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg:
2. Formandens beretning for 2018
Peter Hartmann (modtager genvalg)
- og foreningens fremtid.
Andrew Murray (modtager genvalg)
3. Regnskab for 2018 (vedlagt)
8. Valg af to suppleanter:
4. Indkomne forslag. Forslag der ønskes
Karen Strangholt (modtager genvalg)
behandlet må være formanden i hænde
senest 6 dage før generalforsamlingen
9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
5. Fastsættelse af indskud og årligt kontingent. Gunnar Gissel Nielsen (modtager genvalg)
Bestyrelsen foreslår uændret indskud (0 kr.) Ole Strangholt (modtager genvalg)
og kontingent (50 kr.) i 2020.
Suppleant: Ib Nielsen (modtager genvalg)
6. Valg af formand. Lærke Roark, fungerende 10.Eventuelt.
fmd.(modtager ikke genvalg).
Der vedlægges opkrævning for 2019, 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

Foreningen har kørt på lavt blus i 2018. Vi har afholdt tre bestyrelsesmøder og ikke nogen
fællesarrangementer. Det er tid til at gøre status – hvad vil vi?

Foreningens
fremtid?
Grundejerforeningen har siden 1972 været talerør for områdets beboere overfor myn-

digheder, kommune, offentlig transport blandt mange andre og gjort en vigtig forskel i
mange sager. Foreningen har desuden stået som arrangør af mange foredrag og arrangementer eksempelvis energitjek af boligen, den lokale vandforsyning og HOFOR, by- og
naturvandringer, lokalhistorie, cykelture i området, vedligeholdelse af kirkestien, markering
af stierne i den gamle del af Ågerup + folder, oprettelse af spor-i-landskabet-stien der går
ud fra kirkens parkeringsplads + folder, hastighedsdæmpning på Ågerupvej, genetablering
af legeplads ved Fakta, oprensning af Kildemosesøen, bænk på kirkestien.
For et par år siden var grundejerforeningen med til at etablere landsbyrådet for Ågerup og
omegn. Roskilde Kommune bakker op om landsbyrådene, som skyder op rundt omkring,
og opfordrer til at de er talerør for lokalområdets beboere og foreninger. Vores landsbyråd
har allerede haft en del sager og arrangementer og dækker nogle områder, som før lå hos
grundejerforeningen.

Har vi så egentlig brug for en grundejerforening?

Vores forening er frivillig, mens langt de fleste nyere grundejerforeninger er lovpligtige –
måske med god grund? Landsbyrådet arbejder for mange af de samme ting som vores
forening, men vi kan ikke vide hvor langt vi har fælles interesser. Lige nu er flere af landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden) bosat indenfor grundejerforeningens
område, men det kan jo ændre sig.

Hvis vi fortsætter, hvad skal vi så arbejde med? Skal vi evt. bare køre på lavt blus med et par
møder årligt for at sikre, at området har en stemme? Eller er foreningen blevet overflødig?
Hvad mener I? Det er jeres forening. Mød op og lad os sammen finde den bedste løsning
fremadrettet.
P.S. Bestyrelsen fortsætter gerne, men vi har brug for nye kræfter. P.t. består bestyrelsen af
fire personer og en suppleant .

