
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 27. november 2019 kl. 19-21 

Sted: Hos Anni Olsen, Nørrevang 5, Sdr. Jernløse 

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

Fraværende: Chris Frøslev 

Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt): 

1. Status på IT, Infoskærme mm. Steen Bech inviteres til dette punkt.  
Steen Bech fortalte om hjemmesiden:  
Michael Kringelhede har opdateret vejledningen, og ejerskab kan nemt flyttes (af Steen) med nemid. P.t. 
er brugeren på Michaels konto, medens serveren er lejet ude i byen. Regning på domæne går til Chris 
Frøslev. Domænets adresse er formentlig Nørupvej (Peter Nilsson?). Software til hjemmesiden er 
WordPress. Kan iflg. Steen læres på en time via YouTube. Vigtigste opmærksomhedspunkt er, at nogle 
skabeloner ikke må slettes. Ellers kan alt kopieres ud på en USB og aktiveres senere. Steen anbefalede, 
at man droppede hjemmesiden, da den ikke besøges ret meget, og der findes tilsvarende værktøjer på 
facebook.  
Anni indkalder Lone, Steen og Chris til møde i januar for overdragelse af hjemmesiden. Stillingtagen til 
fremtidig brug af hjemmesiden skal foreløbig afvente udspillet fra kommunen vedr. forsøget med 
kommunikation på facebook. 
 
Derefter drøftede vi infoskærmen i Dagli’Brugsen, som flere mente var nedtaget. Steen konstaterede 
dog efter mødet, at den sad på sin plads, men den har ikke fungeret længe. Steen har gennem nogen tid 
arbejdet med halfællesskabet om et nyt setup, som også involverer andre lokalområder og Holbæk 
Kommune. Økonomien for Lokalforum ser ud til at være betaling for en skærm – pris foreløbig ikke 
kendt – samt 60-70 kr./md. 
 
Det blev aftalt, at Steen arbejder videre og orienterer bestyrelsen undervejs.  
 

2. Opsamling på Lokalforumsmøde/generalforsamling: 
a. Generel opsamling på mødets indhold, afvikling og resultat. 

Der var enighed om, at det havde været et velafviklet og godt møde.  
b. Boligstrategimøde v/Holbæk Kommune. Referat og tilbagemelding til Holbæk kommune skal 

godkendes.  
Alle havde haft opsamlingen til gennemlæsning, og der var kun få bemærkninger. Det blev aftalt, at 
Lone færdiggør og sender til kommunen. Ved fremsendelse nævnes arbejdsgruppen, som nu har 
Mia som driver.  

c. Generalforsamling. Referat skal godkendes. 
Referatet blev godkendt. Hermed godkendte den før generalforsamlingen valgte bestyrelse 
samtidig Chris Frøslev som ny kasserer.  

d. Lokalforumsmøde. Referat skal godkendes. Der er udsendt tilbagemelding til de personer, som har 
meldt sig til grupperne.  
Referatet blev godkendt. Anni kontakter drivere for at undersøge, om det er OK at oplyse e-mail på 
facebook, samt om grupperne ønsker at være åbne for yderligere tilmelding. 
 

3. Kontaktpersoner og kommunikation med kommunen 
a. Skal der være to kontaktpersoner anført hos kommunen, eller kan kommunen skrive til en 

fællesmail, som videresendes til flere eller alle bestyrelsesmedlemmer? 



Anni tilføjes som kontaktperson, så kommunen altid skal kontakte både Jimmy og Anni. 
Samtidig aftaltes, at Lokalforums fysiske adresse bliver hos Grønne Hjerte. Anni kontakter 
Karina Bjerre.  
 

4. Tilbagemelding fra SKVULP-mødet den 21. november 2019 
Anni refererede fra mødet, som primært var beregnet på at generere og opsamle ideer fra 
lokalområderne. Under halvdelen af alle lokalområder var repræsenteret, og rigtig mange deltagere var 
fra Holbæk by. Der var fra SKVULP’s side et stort ønske om at involvere hele kommunen.  
Vi besluttede at afvente mødereferatet og dermed konklusionerne, inden vi tager stilling til evt. 
deltagelse.  
 

5. Status på økonomi, bankkonto mm. (foreslås som fast punkt) 
a. Vi har fået ny (”gammel”) kasserer, hvilket betyder, at der nu er adgang til bankkontoen, men 

formanden skal også have adgang – i hvert fald til at se kontoen, så besøg i banken undgås nok 
ikke.  

b. Øvrigt om Lokalforum Regstrups økonomi 
i. Bestyrelsen bekræftede, at det tilbageholdte tilskud fra sidste år til Grønne Hjerte, kr. 

5.000, kan udbetales.  
ii. Ved den endelige afregning af tilskud for 2019 var der kommet flere udgifter til end 

oprindeligt oplyst. Det drejer sig om forplejning til de første møder om genopretning af 
Lokalforum, hvor det tidligere var vores opfattelse, at forplejning var for kommunens 
regning. Desuden havde kommunen opgørelse uden moms. Anni kontakter Karina 
Bjerre om dette.  

iii. Eneste omkostning siden sidst var vingave til dirigenten ved generalforsamlingen.  
  

c. Ansøgning om tilskud fra Holbæk Kommune for 2020 skal startes op 
Anni taler med Karina Bjerre.  
 

d. Andre relevante midler, der kan søges om 
P.t. er der LAG-midler, men det kræver, at man har et ret fremskredent projekt. Vi aftalte, at 
tilskudsmuligheder indtil videre kommunikeres på facebook, når vi bliver opmærksomme på 
dem. Det vil primært være Jimmy og Anni, men ingen behøver at holde sig tilbage. Det er bedre 
med flere opslag om det samme end ingen.  
Det skal undersøges, om vi kan søge lokaleleje til større møder, f.eks. til Brorfelde. Drøftes med 
Karina Bjerre på næste møde.  

 

6. Status på hjemmeside (foreslås som fast punkt) 
Drøftet under pkt. 1. Medtages indtil videre som fast punkt.  
 

7. Status på opstart af arbejdsgrupper – herunder drøftelse af, om arbejdsgrupper skal være et fast punkt 
på dagsordenen. 
Boligstrategigruppen er startet op af Peter Nilsson. Mia er nu driver. Trafikgruppen er ligeledes startet 
op af Peter Nilsson. Ea Riccio er nu driver. Grupper for Grøn Energiplan og Grønne områder holder 
første møde i uge 49. Status for de øvrige grupper kendes ikke. Medtages indtil videre som fast punkt.   
Mogens nævnte, at der Kvanløse har en arbejdsgruppe om Kvanløse, og at der findes mange flere rundt 
omkring. Mogens nævnte også, at der burde startes en dialog med skolen om trafik forbi skolen og om 
udvikling af arealet syd for Gl. Skovvej. Der blev ikke draget nogen konklusion, på arealet syd for skolen, 
men trafikproblemerne skal henføres til arbejdsgruppen om trafik (Ref.: Som allerede har fat i den, da 
det var med på planchen fra mødet 12. november).  
 

8. Vært for Lokalområdetræf i foråret  



Lokalforum Regstrup skal være vært for lokalforums-træf i første halvår 2020. Jimmy ville gerne afholde 
arrangementet på Grønne Hjerte. Vi aftalte, at Jimmy skulle undersøge, hvor sent på (halv)året det må 
være, og først derefter forholder vi os til form og indhold.  
 

9. Deltagelse i kommunikationsforsøg med facebook som værktøj 
Der var ikke noget nyt. 
 

10. Materiale til tilflyttere 
Dette kunne være en relevant ting at bruge penge på, og vi aftalte at kigge nærmere på det efter nytår. 
Der kunne både være tale om materiale på hjemmeside/facebook og om trykte foldere til særlige 
lejligheder. Primært en guide for tilflyttere med, hvad det er rart at vide, når man er ny i et område, 
f.eks. lokale håndværkere, butikker, foreninger og friluftsfaciliteter. Vi drøftede også, om en 
arbejdsgruppe skulle søges etableret. 
Knabstrup har lavet en hjemmeside, som kan bruges til inspiration.  
 

11. Kommende aktiviteter – til drøftelse på senere møder 

 Næste Lokalforumsmøde (marts). Stikord: Status fra grupper/Indlæg fra forsker, f.eks. forsker i 

lokalområder eller fremtidsforsker.   

 Deltagelse i SKVULP? 

 Planlægning af Lokalområdetræf 

 Information til tilflyttere / generel information om området på website og/eller i folder 

 Principper for uddeling af tilskud 

 

12. Mødeplan  

 Møde den 23. januar 2020 hos Mogens. Karina Bjerre inviteres. Anni kontakter Karina. Dagsorden 
begrænses til emner, som det er relevant at drøfte med fælles-skaberen, herunder især potentialet i 
samarbejdet.  

 Møde den 18. februar. Sted ikke aftalt. 
 

/Anni 


