
Lokalforum Regstrup 

Lokalforumsmøde 1. juni 2017 
LokalForum 4420Regstrup afholdte lokalforumsmøde hos Midtsjællands Golf, Ringstedvej 
196 i Kvanløse. 

1. Velkomst 
Peter bød velkommen til de ca. 70 deltagere hos Midtsjællands Golf i Kvanløse. 

2. Lidt om Midtsjællands Golf 
Hans Larsen fortalte om stedets historie, nu med 1200 medlemmer, 18 huller + 6. Gratis 
mandagstræning. Årskontingent kr. 4.900,- 

3. De Konservatives visioner for Regstrup Lokalområde 
Michael Suhr og Bendt Brandt ønskede decentralisering til de enkelte områder. Egne 
budgetter til skoler og institutioner samt initiativretten til LokalForum med egne budgetter 
f.eks. kr. 100,- pr. indbygger for at styrke medejerskabet i lokalområderne. 

4. Grønne hjerte/Oasen gennemstrømmer byen 
Jimmy fortalte om Regstrups grønne forsamlingshus, bålpladser, aktiviteter, Koglen, 
shelterplads, Regstrup spiser sammen. De er kommet rigtigt langt, men mangler stadig 
111.000,- før Oasen gennemstrømmer byen står helt klar. 

5. Nyt om Multihuset 
Multihuset er stadig på ønskelisten. Foreningerne i Regstrup mangler mødelokaler og 
fodboldklubben opholds- og værerum. 

6. Jernløse koret 
Jernløsekoret sang fem smukke sange med stor applaus. Alle er velkomne i foreningen, – 
og man behøver ikke at kunne læse noder for at deltage. 

7. Flagalléen har fået en bestyrelse, hvad så nu? 
Flagalléens bestyrelse er i fuld gang med at samle kapital ind til forventet debut i foråret 
2018. Indtil nu har villige sponsorer tegnet sig for ca. 90.000,- 

8. Sidste nyt om Motorvejen og Ringvejen 
Michael var forhindret pga. arbejde. Peter fortalte om, at den endelige vejføring nu ligger 
fast og det videre arbejde følger planen. Håbet er stadig, at der bliver fundet penge til at 
afslutte motorvejen fornuftigt ved Knabstrup. 



9. Nyt om vores nye ubetjente genbrugsplads 
Den nye ordning med selvbetjent genbrugsplads begynder den 8. august. Genbrugspladsen 
er lukket for klargøring fra den 28. juli til den 6. august. Der følger meget mere info i løbet 
af sommeren. Bl.a. om hvordan man skal tilmelde sig for at kunne komme ind etc. Vi følger 
op med info på vores hjemmeside og Facebook. 

10. Nyt om cykelstien 
Rikke fortalte om: Cykelstiprojekter i kommunen, fattes penge!! Der er nye mulige tiltag 
med benyttelse af genbrugsmaterialer, alternativ linieføring, lokal entreprenør, men stadig 
mange knaster der skal ryddes af vejen! 

11. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt. 

 


