Bestyrelsesmøde lokalforum Regstrup
Torsdag d. 10. okt.
Kl. 19.00 til 21.00
Adresse: Hovedgaden 38, 4420 Regstrup (Grønne hjerte)

Valg af dirigent og referent.
Referent Jimmy Singerholm
Dirigent Lone Plovstrup

Præsentation af bestyrelsen.
Konstituering af bestyrelsen i forhold til poster.
Formand (Jimmy Singerholm)
Sekretær (Annie Olsen)
Kassere (Annie Olsen midlertidig)
Områderepræsentanter
Lone Plovstrup (Sdr. Jernløse)
Mia Stolz (Regstrup)
Mogens Jensen (Kvanløse)
Revisor
Pernille Brandt deltog
Kommune kontaktperson/for ny tilflyttere.
Siden sidst
Lokalområde træf i Knabstrup
Mia, Lone og Jimmy deltog i arrangementet og hørte om at Knabstrup sætter kurs, der blev fortalt om
deres 100 dages forløb. Fremtidens skyttecenter, de havde lavet fælleshaver.
Aprilfestival
Det lader til at de lokale der er interesseret i at være med, er i kontakt med arrangører.
Hvad rører sig lokalt
Motorvej
Vi er bestemt interesseret i hvad der rører sig og om trafikken forbi skolen.




By og bolig strategi (Emne til lokalforumsmøde)
Trafiksikkerhedsplan (cykelsti mm.) høring indtil d. 20. oktober

Lone vil gerne formulere et udkast til synsvinkler for færdsel ved Skovvejensskole Nr. Jernløse










Lokale events
Måske Juletræsfest hos Lykkegard
Infoskærm
Vi vil gerne arbejde på at få den gamle skiftet i Dagli brugsen
Testområde for kommunikation i Holbæk kommune
Vi vil meget gerne prøve det af
Lokalområde træf forårs invitationen
Jimmy skriver til kommunen at Lokalforum Regstrup gerne vil være værder
Statiske energiplan
Der er ved at blive lavet et kommissorium for hvordan man udvikler en energiplan for hele
kommunen.
Egne midler
Orientering omkring vi har nogle midler at gøre med
Fællesskaber
Vi har fået ny fællesskaber der hedder Karina Bjerre
Mail, Hjemmeside, Kommune mail
Annie og Lone ville gerne sammen med en anden kigge på hjemmesiden,
Der skal mail og telefonnummer på kommunens hjemmeside
Alle skal kobles på fællesmail, det gør Annie.

Lokalforums møde november d. 12. november eller 19. november
Annie følger op på om generalforsamling kan knyttes sammen med bolig strategimøde fra kommunen, vi
arbejder på at det kan blive med aftensmad og starte kl. 18.00 d. 18. november.

Næste lokalforums møde d. 12. november hos Mia kl. 19.00 på adressen Agervænget 146, 4420 Regstrup.
Evt.

