
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 kl. 19-21:30 

Sted: Hos Lone Plovstrup, Sdr. Jernløsevej 41A, Sdr. Jernløse 

Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mogens Jensen, Chris Frøslev, Mia Stoltz, Anni Olsen (ref.). Line 

Krintel Weldingh deltog i punkt 1.  

Fraværende: Ingen 

Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt): 

1. Forsøg med kommunikation via facebook. Line, som arbejder med projektet i Holbæk Kommune, 
deltager i dette punkt.  
Line, som tiltrådte 1. januar, fortalte om projektet, som er 2-årigt, og hvor formålet er at teste, hvordan 
kommunen bedst får relevant information ud til borgerne.  
 
Kommunikation via projektet starter op 1. april, og der vil blive tale om målrettet information til netop 
vores lokalområde. Forinden vil der komme et spørgeskema, og Line vil undervejs i projektet foretage 

fokusgruppe-interviews nogle gange. Spørgeskemaet bliver tilgængeligt på holbaek.dk/lokalområder 
og Line bad os om at være med til at dele det. Line bad os også om at hjælpe med at finde deltagere 
til fokusgruppen. Fokusgrupperne forventes at mødes 3 gange i løbet af testperioden.  
 
I forbindelse med projektet ønskes lokalområdernes undersider på Holbaek.dk udbygget, herunder med 
links til foreninger etc., og vi får mulighed for at bidrage til, hvordan vores lokalområde præsenteres.  
Opdatering af undersiderne bliver gjort i løbet af foråret 2020. 
 
Informationen fra kommunen lægges op og deles af Line. Vi kan dele videre, men som udgangspunkt 
styrer Line, og der er tale om envejskommunikation, dvs. en infokanal fra kommune til borgere.  
 
Facebook-gruppen ”Os fra 4420 Regstrup” var udvalgt, som den gruppe, information skulle deles på. 
Dette vakte ikke udelt begejstring, da den ikke dækker hele lokalområdet, og Line blev bedt om at 
undersøge, om gruppen ”Lokalforum Regstrup” kunne bruges i stedet. Begrundelsen for at bruge 
Regstrup-gruppen var, at den havde flest brugere.  
 
Line vil opretholde en løbende dialog med os, efterhånden som projektet skrider frem.  
 

2. Godkendelse af referater 

Den fuldtallige bestyrelse bekræftede godkendelse af alle hidtidige referater. Underskrift af 
referater afventer check af vedtægter og relevant jura.  
 

3. Åbent lokalforumsmøde den 24. marts, status og detailplanlægning: 

 Status på aftale med Esben Danielsen => Jimmy har indgået aftale.   

 Status på Vommevad forsamlingshus => Anni har reserveret. Efter ansøgning skal der ikke 
betales leje, da vi er en forening hjemmehørende i lokalområdet. 

 Status på dirigent => Mogens afventer svar fra Samuel. 

 Øvrige opgaver skal aftales og uddelegeres: Bestilling af forplejning, udarbejdelse af dagsorden, 
event på FB, infoskærm, invitation til politikere, invitation til fælles-skaber, særlig invitation til 
arbejdsgrupper og foreninger, andet?   
Jimmy: Færdiggør dagsorden og lægger information på facebook, inviterer politikere og 
fællesskaber. 
Mogens: Følger op på dirigent. 



Anni: aftaler detaljer med Vommevad Forsamlingshus, herunder omkring projektor, mikrofon 
etc. Forplejning består af smørrebrød til bestyrelsen inden mødet, øl, vand, chokolade og frugt 
til ca. 50 personer.  
Anni: Rekvirerer foreningsliste fra Karina Bjerre og inviterer foreninger. 
Anni: Kontakter arbejdsgrupper & foreninger med henblik på at finde et antal 
grupper/foreninger, som har lyst til at give et indlæg på mødet. 
Anni: Opretter event på facebook. 
Bestyrelsen mødes kl. 17:30.  
Vi forventer ikke, at infoskærmen er på plads inden mødet, men aftalte at hænge posters op 
relevante steder i området. Detaljer aftales på næste møde. 
 

4. Lokalområdetræf 14. maj, status og detailplanlægning 

 Sted: Grønne Hjerte 

 Tilskud fra kommunen: 50 kr. pr. deltager (let forplejning) 

 Oplæg fra fælles-skabere til dagsorden fremsendt fra Jimmy 02.02.2020. 

 Status på aftale med Brorfelde? => Chris afventer svar.  

 Øvrige opgaver skitseres / uddelegeres 
Hvis Brorfelde ikke falder på plads, vil vi i stedet foreslå, at man drøfter ”Hvad kan vi bruge 
Fælles-skaberne til”. Lone foreslog, at vi overvejede aktiviteter i grupper.  
Der var forslag om, at bruge spejderne aktivt f.eks. til at lave suppe eller snobrød.   
Anni: Indhent tilbud på sandwiches fra hallens cafeteria, anslået 50-60 stk.  
Jimmy: Står for invitationer 
Der er god tid endnu, så de sidste detaljer kan fastlægges på næste møde, når Brorfeldes 
deltagelse er afklaret. 

 
2. Status på diverse henvendelser fra Holbæk Kommune m.fl.: 

 Møde med Brian Ahlquist => Lone og Jimmy mødes med Brian Ahlquist. Jimmy aftaler. 

 Skvulp – vi har takket nej for i år 

 Decentrale KB- og/eller dialogmøder – der er stemning for at sige nej. Svar skal afsendes i dag. 
=> Anni svarer nej tak for i år (er sket). 

 Mail om affaldsindsamling – sendt til bestyrelsen 

 LAG-midler – link lagt på FB => Der var kommet ny information, som allerede var lagt på FB af 
Ea Riccio og Peter Nilsson. Lone ville tilmelde sig et af infomøderne. Anni er allerede tilmeldt.  

 Mail om bygningsbevaring – link lagt på FB 

 Mail om lokalområdernes udviklingspulje – link lagt på FB  

 Mail om NaboGo – sendt til bestyrelsen => Anni havde fremsendt til trafikgruppen v/ Ea Riccio, 
men desværre til forkert mail, hvorved vi missede muligheden for at være et af de områder, 
som får særlig støtte i første ombæring. Anni kontakter Ea.   

 Mail om DANMARK REDDER LIV (udsendt sammen med nærværende dagsorden) => Anni 
oplyste, at der ikke var gjort noget ved dette, da formålet var uklart, og DANMARK REDDER LIV 
erstattes af Tryg-fondens Hjerteløberordning i løbet af forsommeren. 
 

3. Status på økonomi, bankkonto mm. - fast punkt 
Saldo på bankkontoren er 66.712, 49 kr., efter at der er modtaget 28.000 kr. i tilskud fra Holbæk 
Kommune for indeværende år. Der er disponeret omkostninger til diverse møder, og der mangler 
udbetaling af resterende tilskud til Grønne Hjerte.  
 

4. Status på hjemmeside, infoskærme mm. - fast punkt 

 Infoskærm => Der var ikke kommet svar på henvendelse før vinterferien til Steen Bech. Anni 
spørger igen. 

 Hjemmeside => Afventer tid til sammenhængende arbejde 



 Logo på facebook / hjemmeside => Anni havde lagt et ”amputeret” logo på facebook. Jimmy 
korrigerer (Er sket). 

 
5. Status på arbejdsgrupper – fast punkt 

Grupper nedsat på sidste lokalforumsmøde:  

 Boligstrategigruppen: God proces og aktivitet. Der er intet konkret at referere – heller ikke til 
Lokalforumsmødet 24/3. 

 Grøn energiplan: Gæstebud afholdt og opsamling sendt til kommunen. Lone vil gerne stå for et 
indlæg 24/3. 

 Kommunikation i lokalområdet og med andre lokalområder: Intet nyt.  

 Trafikgruppen: Intet nyt.  

 Fællesskaber på Tværs: Intet nyt 

 Grønne og rekreative områder: Ingen møder siden sidst, men møde aftalt til 20/2. Foreløbig har 
det handlet mest om stier. Anni vil gerne stå for et indlæg 24/3. 

Der var forslag om, at tovholderne for de af ovennævnte grupper, som beskæftiger sig med fysisk 
planlægning, skulle mødes engang imellem for at sikre imod dobbelt planlægning af de samme 
arealer. Anni undersøger interessen for dette. 

Øvrige grupper: 

 Lone oplyste, at der er taget skridt til oprettelse af et Landsbylaug i Sdr. Jernløse. 

 Jimmy oplyste, at han har sat gang i en Pop-up gruppe ”Regstrup Erhverv” for firmaer i Virkelyst 

og resten af Regstrup.  

 Grønne Hjerte: Jimmy vil gerne give et indlæg 24/3. 

 Sportsforeninger: Anni kontakter Viktor Mogensen vedr. indlæg den 24/3. 

 Regstrup Flagalle: Chris vil gerne give et indlæg 24/3. 

 

6. Kommende aktiviteter – til drøftelse på senere møder: 

 Materiale til tilflyttere 

 Principper for uddeling af tilskud => Medtages på dagsorden til næste møde den 5. marts. 

 Istidsruten, jf. mail den 12.12. 2020 

 NaboGo app.  

 

7. Mødeplan:  

 Bestyrelsesmøde 5. marts. Hvem vil være vært? => Mia  

 Åbent lokalforumsmøde 24. marts. Vommevad. 

 Bestyrelsesmøde 21. april. Hvem vil være vært? => Anni 

 Lokalforums-træf 14. maj. Grønne hjerte.  

 Efterfølgende mødedatoer skal aftales. (Forslag fra sekretæren: et møde i juni, et møde i 
september, hvor vi planlægger næste åbne møde, som også er generalforsamling, samt et møde 
umiddelbart før generalforsamlingen.) => Følgende blev aftalt:  

 Bestyrelsesmøde 18. juni. Mogens reserverer kirkens lokale i Kvanløse. 

 Bestyrelsesmøde 17. september hos Lone 

 Har vi brug for en eftermiddag / aften til ”strategi-arbejde”? => Måske, men vi har ikke tid lige nu.  

 Jimmy gjorde opmærksom på, at der afholdes Frivillig Fredag den 25. september, hvortil alle er 
inviteret. Deltagelse kræver tilmelding (gratis mad). 

 

8. Eventuelt => Intet at referere. 

/Anni 


