
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 23. januar 2020 kl. 19:30-22:0 

Sted: Hos Mogens Jensen, Ringstedvej 233, Kvanløse 

Deltagere: Karina Bjerre, Jimmy Singerholm, Mogens Jensen, Chris Frøslev, Mia Stoltz, Anni Olsen (ref.) 

Fraværende: Lone Plovstrup 

Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt): 

1. Velkommen til vores fællesskaber Karina Bjerre 
Karina Bjerre deltog for første gang i et bestyrelsesmøde, men havde desværre allerede forinden 
meddelt, at hun kun fortsætter som fælles-skaber, indtil der er fundet en anden. Vi bliver formentlig 
inviteret til et dialogmøde med Brian Ahlquist og Christina Hvalsø Hansen. Karina fortsætter i sit job i 
Vækst & Bæredygtighed og vil fortsat kunne støtte inden for sit område. Bl.a. nævnte Karina, at hun 
taler med alle lokalfora om ejendomsprojekter. Der er i alt 7-8 fælles-skabere, deraf 3 i Vækst & 
Bæredygtighed.   
 

2. Roller, pligter og potentialer i samarbejdet mellem Lokalforum, Fællesskaber og Holbæk Kommune. 

 Vi er mange nye i bestyrelsen, og vi har brug for en generel overordnet snak om, hvad der forventes 
af et lokalforum, hvilke muligheder vi har for at påvirke udviklingen i vores område, og i hvilket 
omfang vi i den forbindelse kan trække på Fællesskaber og kommunen i øvrigt.  
Lokalforum bidrager i lokalområdet, hvor det kan – efter evne. Fælles-skaberen er bindeled og 
indgang til kommunen og kan give sparring, når vi har en ide, samt rådgive om, hvor der kan 
ansøges om midler. Fælles-skaberen kan hjælpe med at skabe netværk og rådgive generelt. Lokale 
projekter står stærkere, når de støttes af Lokalforum. Mogens anførte, at det kan være svært for os 
at skabe fællesskab, hvorimod det allerede findes i foreningerne. 
Der blev spurgt til, om Boligstrategi-arbejdet er en løbende proces, men det var iflg. Karina svært at 
svare på.  

 Er der kurser, vi kan deltage i, f.eks. vedr. fundraising, projektstyring el. andet relevant?  
Ikke umiddelbart. Efter behov kan fælles-skabere eller andre fra kommunen lave kurser, men først 
og fremmest har fælles-skaberne en værktøjskasse, så det gælder om at spørge. Karina sender link 
til hjemmesiden.  

 I hvilken udstrækning kan vi søge lokaleleje til større arrangementer, f.eks. til Brorfelde? 
Der kom ikke noget klart svar på dette, men vi blev opfordret til at spørge Anders Nordberg Sejerø. 
Specifikt for Brorfelde havde Chris en lang historie som medlem af Brorfeldes Venner og Alpelys, og 
han tilbød at undersøge mulighederne.   
 

3. Deltagelse i kommunikationsforsøg med facebook som værktøj - opdatering fra Karina. 
Projektet er lige nu i sin spæde opstart, og Line, som tiltrådte 1. januar, og som står for projektet, vil 
gerne informere os i starten af februar. Det handler mest om kommunikation fra kommunen til borgere, 
og Line starter med en spørgeskema- og interviewundersøgelse for at finde ud af, hvad behovet er. 
Nyheder/information vil blive delt fra Lines facebook-gruppe. Jimmy inviterer Line til mødet den 18. 
februar, og vi afsætter 45. min.  
 

4. Status på praktiske forhold i forhold til kommunen: 
a. Lokalforums registrering på Kommunens hjemmeside. 

Er på plads. Der henvises stadig til Lokalforums hjemmeside, da vi ikke har bedt om at få det 
ændret. Afventer nærmere om facebook-forsøget.  

b. Ansøgning om tilskud for 2020. Kontrakten fremsendes sammen med denne dagsorden. Den er 
tidligere fremsendt direkte til Jimmy for underskrift. 
Er på plads. Ansøgningen er underskrevet og returneret til kommunen.  



 

5. Lokalområdetræf 2020: 

 Vi er vært for forårets Lokalområdetræf, som finder sted den 14. maj. Vi skal så småt i gang med 
planlægningen af program og invitation.  
Vi skitserede følgende indhold:  

o Præsentation af Grønne Hjerte, ca. 1 time 
o Spisning, ca. 1 time 
o Indlæg fra kommunen 
o Indlæg, som vi står for. Der var forslag om at finde et projektforløb i vores eget 

lokalområde, og få initiativtagerne til at fortælle om forløb, faldgruber osv. Brorfelde blev 
foreslået. Chris tilbød at undersøge nærmere.  

Der var tvivl om, hvem som betaler forplejning. Jimmy taler med Christina Hvalsø Hansen. 
 

6. Åbent lokalforumsmøde i marts: 

 Også her skal planlægningen startes op. Stikord fra sidste bestyrelsesmøde: Status fra 
grupper/Indlæg fra forsker, f.eks. forsker i lokalområder eller fremtidsforsker. 
Vi aftalte den 24. marts kl. 19-21 i Vommevad forsamlingshus. Efter sigende er det gratis for 
foreninger at benytte forsamlingshuset. Anni undersøger og booker i givet fald. 
 
Samuel Leth-Larsen, som er præst i Kvanløse/Nr. Jernløse opfordres til at være ordstyrer. Mogens 
kontakter Samuel. 
 
Alle politikere skal inviteres til mødet.  
 
Foreløbigt program: 

1. Bestyrelsen mødes kl. 18 og spiser sammen før mødet 
2. Kl. 19-19:05  Velkomst 
3. Kl. 19:05-20:00  Status fra arbejdsgrupper 
4. Kl. 20:00-20:55 Indlæg fra en udefrakommende* 
*) Der arbejdes på følgende muligheder:  
o Jimmy kontakter Esben Danielsen – indlæg om frivillighed eller generelt om 

projekter/udnyttelse af tomme bygninger. 
o Mogens undersøger muligheder på RUC – indlæg om fremtidsforskning og/eller udvikling 

af lokalområder. 
 

7. Deltagelse i SKVULP-festival? Mail vedr. dette fremsendes sammen med denne dagsorden.  
Der var enighed om, at vi ikke ønsker at deltage i år. Anni melder tilbage til SKVULPs sekretariat.  
 

8. Status på økonomi, bankkonto mm. - fast punkt 
Chris og Mogens var kritiske over for de hensættelser, der var foretaget i sidste års regnskab, som var 

blevet udarbejdet af Anni. Det blev aftalt, at Anni udarbejder et bilag, der bringer regnskabets 

primosaldo pr. 01.10.2019 i overensstemmelse med bankkontoens primosaldo pr. samme dato. 

Derefter bogfører Chris som hidtil alene bevægelserne i henhold til bankkontoen.  

 

9. Status på hjemmeside, infoskærme mm. - fast punkt 
På et møde mellem Steen Bech, Lone og Anni den 16. januar blev domæne og hjemmeside overdraget 
til den nuværende bestyrelse. Steen Bech ville arbejde videre med ny infoskærm og forventes at 
fremsende tilbud inden længe.  

10. Status på arbejdsgrupper – fast punkt 
 



Trafikgruppen: 
Jimmy havde fremsendt Trafikgruppens indstilling til kommunen, og var efterfølgende blevet ringet op, 
da der var forskellige ting, bl.a. lukning for gennemkørsel ved skolen, som kommunen ønskede en anden 
løsning på.  
 
Bosætningsgruppen:  
Der arbejdes primært med opførelse af lejeboliger på kommunens grunde i Regstrup. Man er i god 
dialog med Boligselskabet Sjælland.  
 

Gruppen for grøn energi: 

Gruppen var klar til at indkalde til ”Gæstebud for den grønne omstilling”, jf. kommunens opfordring. 

Gruppen havde besluttet at indkalde et større møde i stedet for flere små, og havde til formålet 

hjembragt at antal kurve med lækkerier fra Borgerworkshoppen i Elværket den 21. januar.  

 

Gruppen for Grønne og rekreative områder:  

Der var afholdt et møde. Til næste møde forsøger man at involvere en person fra kommunen, som har 

stort kendskab til gamle stiforløb.  

 

Øvrige grupper:  

Der forelå ingen oplysninger. 

 

11. Kommende aktiviteter – til drøftelse på senere møder: 

 Materiale til tilflyttere. 

 Principper for uddeling af tilskud 

 Istidsruten, jf. mail den 12.12. 2020. 

 

12. Mødeplan:  

 Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 18. februar hos Lone. 

 Efterfølgende mødedatoer skal aftales. Næste møder den 5. marts og 21. april. 

 Vi aftalte kun at afholde to åbne lokalforumsmøder i år. 
 

13. Eventuelt 

Deling af information på Kvanløse Beboerforenings facebook-side har hidtil voldt problemer. (Efter 

mødet har referenten konstateret, at det nu ser ud til at fungere).  

Husk godkendelse af referater og evt. underskrift på næste møde. Anni medtager på dagsorden.  

 

/Anni 


