
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde 23. august 2017 
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 23. august 2017 på Nr. Jernløse skole. 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på lokalforumsmødet i Kvanløse 
Det er godt møde og Midtsjælland var en god vært. Vi holder fast i tanken om at holde 
hvert 2. møde andre steder i lokalområdet en Nr. Jernløse skole. Næste lokalforumsmøde 
bliver på Nr. Jernløse skole, hvor vi forhåbentlig kan få en rundvisning på den nye skole. 

3. Bankkonto 
Vi har fået oprettet vores bankkonto, men vi venter fortsat på at kommunen overfører 
lokalforums penge til vores konto. 

4. Hjemmesiden 
Vi vil udbygge hjemmesiden med links til foreninger og virksomheder i lokalområdet. På 
sigt kunne vi også godt tænke os en kalender over begivenheder i vores lokalområde. 

5. Flagallé 
Der er i øjeblikket tilsagn om halvdelen af finansieringen af flagalléen. Foreningen arbejder 
imod en åbning af flagalléen i 2018. 

6. Vælgermøde i Vommevad 
Vommevad forsamlingshus afholder vælgermøde med vores lokale politikere i starten af 
november. 

7. Fællesdagen 
Lokalforum har en bod sammen ned Kvanløse beboerforening og Flagallé 4420Regstrup 
på fællesdagen, hvor vi deltager fælles med 3 mand. 

8. Folderen Alpelys orientering 
Brorfelde observatorium har lavet en turistfolder som dækker lokalforum Ugerløse, Tølløse 
og Regstrups område som vil blive delt ud på turistkontorer, ejendomsmæglere, 
restauranter og biblioteker. 

Indholdet vil også kunne ses på alpelys.dk. 

http://alpelys.dk/


9. Genbrugsstationen 
Genbrugspladser er nu åbnet som selvbetjeningsplads. Der har været et godt 
åbningsarrangement og har været både i avisen og TV2 Øst. 

Næsten alle kan godt finde ud af at sortere affaldet korrekt, og dem som ikke kan finde ud 
af det bliver ringet op af Fors men en henstilling til at sortere korrekt, hvis man ønsker at 
bruge selvbetjeningspladsen. 

Vi opfordrer folk til at tilmelde sig for at signalere til Holbæk kommune at vi ønsker at 
bruge genbrugspladsen. Husk at aflevere en besked i postkassen på genbrugspladsen hvis 
man har ris, ros eller gode idéer til genbrugspladsen. 

10. Grønne Hjerte 
Grønne hjerte er nu åbnet og der var også et flot åbningsarrangement med over 200 
fremmødte. Der var taler af Borgmester Søren Kjærsgaard, formand for udvalget ”Kultur, 
Fritid og Fælleskab” Emrah Tunser, lokalforums formand Peter Nilsson og spejder- og 
projektleder Jimmy Singerholm. 

Målet er at shelters og tusindmeterskoven åbner i foråret 2018. Flot arbejde af Regstrup 
spejderne med Jimmy Singerholm i spidsen. 

11. Emner for efterår 
Vi arbejder på at få flyttet hajtænderne ved cykestien over Holløsevej ved skolen og på 
cykelstien i Tingtved. 

Vi arbejder på at få bygget et multihus, på at få bygget en bro som sikker afslutning af 
motorvejens 2. etape og vi undersøger stadig muligheden for at lokke et ekstra 
supermarked til byen. 

Vi vil arbejde på at etablere et tilbagevendende årligt eller halvårligt arrangement for nye 
borgere, som er flyttet til byen. 

12. Eventuelt 
Vi vil i 2018 arbejde for byfornyelse og skraldespande i byen samt infostander ved 
stationen. 

 


