Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 16. september 2020 kl. 19-21. Referat version 2 (mødedatoer tilføjet)
Sted: Kanalstræde 2, Holbæk
Deltagere: David Bækgaard-Jakobsen, Christian Kobbernagel, Jimmy Singerholm, Mia Stoltz, Lona Plovstrup, Anni
Olsen (ref.)
Fraværende: Chris Frøslev; Mogens Jensen
Fællesskaber David Bækgaard-Jakobsen og proces-fællesskaber Christian Kobbernagel er begge inviteret til
mødet.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Referat fra 18.juni 2020 samt senere referater fra Christian
Kobbernagel betragtes som godkendt med mindre indsigelser fremsendes til sekretæren senest 15.
september 2020.) => Ingen kommentarer modtaget, derfor godkendt.
2. Forberedelse af åbent møde på Nr. Jernløse skole den 30. september v/Christian & Lone. Input er
diverse materiale fra begge. Mail-tråd med seneste dato 31. august samt mail fra Christian 3. september
vedlægges denne mødeindkaldelse.
Indbydelse udsendt via Facebook 10. sep. Lone laver intro. Lone, David & Michael koordinerer
undervejs.
Indhold:
Der var forslag om Dyssen ved Sdr. Jernløse og Mergelgraven ved Hanerupvej som eksempler, samt om
at vise billeder fra den tur, vi selv var på.
Morten Holme skal fortælle om stier og regler.
Lone foreslog, at der ikke skulle arbejdes sogneopdelt, og evt. rokeres undervejs. Lone tilbød at styre
ved hjælp af store kort med mulighed for at klippe/klistre. Fællesskaberne laver kort. Lone finder ud af
hvilke. Mest muligt medtages på forhånd.
Christian havde medbragt eksempel fa Boserup skov, som også var udsendt til bestyrelsen.
Praktisk:
Docking bestilles fra Christian Korndal. Jimmy er IT-ansvarlig. Lone medbringer bærbar.
Facebook genopfriskes en uge før, og der lægges omtale på hjemmesiden.
Anni bestiller kager, frugt, kaffe, øl & vand.
Hele bestyrelsen møder en halv time før, dvs. kl. 18:30.
3. Kommunikationsgruppe v/Christian (Lone)
Lone havde fremsendt forslag, som alle bakkede op om, men der mangler ressourcer til at varetage de
enkelte opgaver. Bestyrelsesmedlemmerne må søge i deres netværk og på anden vis. Vi vil gerne
opbygge en ”bank” af mennesker, vi kan trække på til vedligeholdelse af hjemmeside, facebook og det
nye interaktive kort mm.
Infoskærmen ses som det vigtigste medie til at komme rigtigt i gang igen. Christian og Jimmy forsøger –
evt. med hjælp fra Undløse Lokalforum - at få en skærm til at fungere i Dagli’Brugsen. Der skal købes ny
skærm samt ”player”, og der skal tegnes abonnement på software.
Der var forslag om konkurrence om henholdsvis nyt logo og hjemmesidens første bannerbillede. Det
sidste kunne evt. føde en billedbank som kunne være tilgængelig via hjemmesiden.
4. Drøftelse af resten af forløbet i den periode, hvor vi har støtte fra Christian. Oplæg fra Lone.

Christian stopper den 31/12 2020, hvilket i praksis formentlig er inden jul. Kortet kommer til at tage tid.
Der skal findes nogen, som kan følge Christian, her skal der også etableres en gruppe. Vi skal reklamere
for opgaven den 30/9. Desuden er der beskrivelse af fællesskab og etablering af
kommunikationsgruppen, så er tiden brugt.
David vil undersøge, om der efterfølgende er støtte fra Kommunen til vedligeholdelse af det digitale
kort.
5. Forberedelse af generalforsamling
Dato 17. november. Sted Makvärket, evt. med spisning. Anni kontakter Makvärket. Indlæg fra Nr.
Jernløse Mølle, Brorfelde og Makvärket, samt evt. fra fors.? Anni kontakter. Støtte til leje af lokaler skal
undersøges.
På valg er område-repræsentanten for Søstrup (vakant), områderepræsentanten for Kvanløse (Mogens)
og kassereren (Chris).
6. Prioritering af åbne emner fra tidligere møder. I erkendelse af, at vi ikke kan nå at drøfte alt det, vi gerne
vil, er såvel faste emner som åbne emner fra tidligere samlet i et bilag til denne dagsorden. For
statuspunkter er status er tilføjet, hvor muligt, og for punkter, som ikke er nået/færdigbehandlet har
sekretæren tilføjet sit forslag til afslutning/videreførelse. Vi kommer ikke til at drøfte punkterne
igennem, men vi skal helst nå at validere listen.
Ingen (få?) havde nået at sætte sig ind i listen, så den videreføres til en senere lejlighed. I mellemtiden
er det afklaret, at der ikke bliver noget Lokalforums-træf i år.
7. Næste møder:
Eneste aftalte møde er 30. september.
Konference for lokalområder den 8. november 2020. => aflyst
Bestyrelsesmøde 12. oktober til forberedelse af generalforsamling. Hos Anni.
Generalforsamling 17. november. Afventer bekræftelse fra Makvärket.
Bestyrelsesmøde med konstituering 25. november. Hos Mia.
Julefrokost 9. december. Sted ikke aftalt.
8. Evt.
Konference 8. november ar aflyst af Anders Nordberg Sejerø den 11. september grundet Corona.
Julefrokost aftales på næste møde.

/Anni

Lokalforum Regstrup, bestyrelsen – statusark til mødet 16. september 2020 (dagsordenens pkt. 6)
Faste dagsordenpunkter – til info:
•

Indestående på bankkonto: Kr. 61.662,49 pr. 16. juni 2020.

•

Status på hjemmeside, infoskærme mm.
Sekretæren foreslår, at punktet udgår indtil videre, medens kommunikationsgruppen etableres.
Derefter kan det indgå som fast del af status på arbejdsgrupper.

•

Status på arbejdsgrupper:
o Boligstrategigruppen => Intet nyt
o Grøn energiplan => Høringssvar til den strategiske energiplan afgivet.
o Kommunikation i lokalområdet og med andre lokalområder => Ikke aktiv. Foreslås afløst af eller
”underordnet” den nye kommunikationsgruppe, når den er klar.
o Trafikgruppen => Intet nyt.
o Fællesskaber på Tværs => Intet nyt.
o Grønne og rekreative områder => Aktiviteter forsøgt genoptaget, men bortset fra driveren (Anni) er
der ikke længere aktive deltagere i gruppen. Der foreligger forslag til projekter.

Aktiviteter, vi har arbejdet på – status og foreslået action:
• Kriterier for godkendelse af adgang / medlemskab. Input fra Jimmy: Usikker på, om Jimmy har givet
input. Foreslås afklaret pr. mail inden sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.
•

Drøftelse af regler for fremtidige arbejdsgrupper. Mia har udarbejdet oplæg: Anni skylder et revideret
oplæg, som vil blive udarbejdet og fremsendt snarest muligt. Foreslås afklaret pr. mail inden sidste
bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.

•

Drøftelse af principper for uddeling af tilskud: Anni skylder et revideret oplæg, som vil blive udarbejdet
og fremsendt snarest muligt. Foreslås afklaret pr. mail inden sidste bestyrelsesmøde før
generalforsamlingen.

•

Drøftelse af adgang og regler for henholdsvis hjemmeside og facebook: Iflg. aftale på bestyrelsesmødet
5. marts ville Jimmy udarbejde udkast til regler for facebookgruppen, og Anni udkast til opslag om
lukningen. Ingen af delene er gjort. Sekretæren foreslår, at input gives til kommunikationsgruppen, når
den er etableret.

•

Åbent møde om frivillighed/fundraising med Esben Danielsen. Sekretæren foreslår, at vi helt dropper
dette møde indtil videre. Næste åbne møde er det, som Christian styrer den 30. september, og dernæst
kommer der en generalforsamling inden udgangen af november. Lad os se, hvad der er relevant, når vi
kommer til starten af næste år. (Desuden har Esben Danielsen netop optrådt i Holbæk – ganske vist i en
anden sammenhæng).

Aktiviteter, vi ikke har nået at tage hul på:
• Materiale til tilflyttere: Foreslås lukket, da årshjul og kort over steder vil dække behovet.
• Istidsruten, jf. mail den 12.12. 2019: Foreslås lukket, da vi p.t. ikke har mulighed for at yde den indsats,
det kræver at blive hægtet på.
• Lokalforumstræf (udsat fra 14. maj pga. Corona): Sættes på dagsordenen igen, hvis kommunen ønsker
at afholde det.
• Genbrugspladsen: Skal vi invitere fors til et Lokalforumsmøde, som foreslået af Jimmy under evt. den 18.
juni? Foreslås drøftet i forbindelse med Generalforsamlingen.

•
•

Møde med udvikleren af det nye boligområde i Regstrup: blev bragt op under evt. den 18. juni. Jimmy
og Mia skulle behandle denne. Der forventes ingen bidrag fra resten af bestyrelsen.
Borgermøde om cykelstier – så vidt vides ikke indkaldt. Vi afventer kommunens udspil.

