Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 5. marts 2020 kl. 19-21
Sted: Hos Mia Stoltz Nielsen, Agervænget 146, 4420 Regstrup
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Chris Frøslev, Mia Stoltz, Anni Olsen (ref.).
Fraværende: Mogens Jensen
Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt):
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Mogens’ godkendelse mangler.
2. Behov for underskrift af referater
I vedtægterne står flg.: ”Mødereferat fra bestyrelsesmøderne lægges på Lokalforum Regstrups
hjemmeside. Mødereferat godkendes af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.”
Indtil videre underskrives referater ikke. Referater lægges på Facebook indtil hjemmesiden virker.
3. Åbent lokalforumsmøde den 24. marts, status og detailplanlægning:
 Aftale er på plads med Vommevad Forsamlingshus. Der serveres øl & vand, slik og frugt. Der er
bestilt smørrebrød til bestyrelsen kl. 17:30.
 Der er projektor og højttaleranlæg i det store lokale. PC skal medbringes. => Lone medbringer.
 Foreslåede indlæg: Trafik v/Ea Riccio, Grøn Energi v/Lone P., Grønne og rekreative områder v/Anni
O., Grønne Hjerte v/ Jimmy S., Regstrup Flagalle v/Chris F.
Chris trak sit indlæg, da han mente, at tiden nok ville blive knap. Anni havde talt med Line om at hun
evt. kunne deltage med et indlæg om præsentation af Regstrup Lokalområde på Holbæk Kommunes
hjemmeside. Aftalen blev at tilbyd Line 7 minutter. (Efterfølgende har Anni aftalt med Line, at dette
punkt udgår, og vi finder en anden måde at gøre det på).
 Samuel Leth-Larsen vil gerne være ordstyrer.
 Status på øvrige opgaver (rækkefølge af indlæg, dagsorden, event på FB, infoskærm, invitation til
politikere, invitation til fælles-skaber, invitation til arbejdsgrupper og foreninger, omdeling af
posters)
Esben Danielsen og Samuel Leth-Larsen inviteres til at deltage i spisningen. (Anni kontakter Mogens
vedr. Samuel). Anni informerer forsamlingshuset.
Lone fastlægger programmet, samler præsentationen og indleder aftenen. Indlægsholdere skal aflevere
præsentation til Lone på forhånd. Anni kontakter Ea. Der afsættes ekstra tid efter Esben Danielsens
indlæg til evt. opfølgende spørgsmål til de øvrige indlægsholdere.
Jimmy opdaterer og deler event samt udskriver / sender posters til opsætning diverse steder. Anni vil
gerne opsætte posters, hvis det kan blive i uge 11.
4. Lokalområdetræf 14. maj, status og detailplanlægning
 Sted: Grønne Hjerte
 Tilskud fra kommunen: 50 kr. pr. deltager (let forplejning). Sandwiches fra hallen koster 35 kr. ved
bestilling i god tid. => Vi bestiller sandwiches i hallen samt køber øl, vand og snacks.
 Status på aftale med Brorfelde? Alternativ - se sidste referat. => Chris giver Brorfelde deadline den
23. marts. Hvis de springer fra, taler Lone & Jimmy med Brian Ahlquist ved mødet den 18. marts
(ref: er der noget galt med rækkefølgen?) om alternativ dagsorden, f.eks. ”Hvad bruger vi/kan vi
bruge Fælles-skaberne til?”.
 Praktisk – herunder involvering af spejderne. => Vi besluttede, at spejderne rigtig gerne må være til
stede og ”bare være spejdere”.
Mødet er med tilmelding. Jimmy undersøger tilmeldingsfristen.

5. Drøftelse af opfølgning på den aktuelle trafikdebat på facebook.
Emnet blev drøftet, og på baggrund af de erfaringer, vi netop har gjort, blev det besluttet, at Mia
udarbejder et oplæg til proces for fremtidige arbejdsgrupper eller projekter, som er relateret til
Lokalforum.
I forbindelse med debatten havde Jimmy lukket for fri adgang til at lægge opslag i facebook-gruppen
”Lokalforum Regstrup”. Pt. er det kun administratorer, som kan oprette opslag. Der var usikkerhed om,
hvordan kommentarer ville blive vist på henholdsvis telefon/tablet og PC, så måske skal det på sigt
ændres igen. Hele bestyrelsen og Line skal være admins pt.
Jimmy laver udkast til regler for gruppen, og Anni laver udkast til opslag om lukningen.
6. Drøftelse af principper for uddeling af tilskud
Også dette blev drøftet. Anni sammenfatter snakken i et udkast til retningslinier.
7. Status på diverse henvendelser fra Holbæk Kommune m.fl.:
 Møde med Brian Ahlquist => Aftalt til 18. marts. Lone og Jimmy deltager.
 LAG-midler – output fra info-møder => Vi kan ikke nå at søge i år, da ingen projekter er klar.
Ansøgning og opfølgning er omstændelig.
 Mail om NaboGo – Ea blev kontaktet efter sidste møde, men mente ikke, der skulle tages særlig
action. => Vi gør ikke mere nu.
 Nordea-pulje ”Her bor vi” – delt af mange på facebook => Op til individuelle projekter/foreninger at
søge.
 Kollektiv trafikbestilling 2021 – mail fra Karina Bjerre vedlagt denne dagsorden => Vi gør ikke mere
nu.
8. Status på økonomi, bankkonto mm. - fast punkt
Der var udbetalt 5.000 kr. til Grønne Hjerte – resten af det beløb, som blev bevilget 11. dec. 2018.
Saldoen er nu 61.712,49 kr.
9. Status på hjemmeside, infoskærme mm. - fast punkt
 Infoskærm => Intet nyt. Anni rykker Steen Bech igen.
 Hjemmeside – herunder hvordan vi vil præsenteres på Holbæk Kommunes underside => Intet nyt
om hjemmesiden. Resten behandlet under pkt. 3.
 Facebook – herunder status på projekt om information fra Holbæk Kommune => Projektet går sin
gang og er ikke helt, hvad vi havde troet. Lone & Jimmy drøfter facebook-grupper med Brian A.
 Kriterier for godkendelse af adgang / medlemskab => Hele bestyrelsen skal kunne godkende nye
medlemmer. Vi godkender alle, som ser ud til at have en tilknytning til lokalområdet, også selv om
de ikke bor her.
10. Status på arbejdsgrupper – fast punkt
Grupper nedsat på sidste lokalforumsmøde:
 Boligstrategigruppen: Intet nyt
 Grøn energiplan: Intet nyt
 Kommunikation i lokalområdet og med andre lokalområder: Intet nyt.
 Trafikgruppen: Annonceringen af Holbæk Kommunes forsøgsvise lukning af Gl. Skovvej fra Ringvej
Syd til Nr. Jernløse skole havde ført til mange indlæg på facebook og et ret stort pres på
trafikgruppen. Især fordi kommunen påstod, at lukningen var sket i samarbejde med Lokalforum
Regstrup. Senest havde trafikgruppen dels fået ændret kommunens formulering og dels
offentliggjort sit eget oplæg, og der var kommet lidt ro på.
 Fællesskaber på Tværs: Intet nyt



Grønne og rekreative områder: Gruppen havde mest arbejdet med stier, men var nu også begyndt
at se mere aktivt på skovrejsning. Gruppen ville snarest via facebook og forslagskasser efterlyse
ideer og forslag fra borgerne.

Øvrige grupper:
 Intet nyt.
11. Kommende aktiviteter – til drøftelse på senere møder:
 Materiale til tilflyttere
 Istidsruten, jf. mail den 12.12. 2020
12. Mødeplan:
 Åbent lokalforumsmøde 24. marts. Vommevad Forsamlingshus. Bestyrelsen mødes kl. 17:30 til
smørrebrød.
 Bestyrelsesmøde 21. april hos Anni.
 Lokalforums-træf 14. maj. Grønne hjerte.
 Bestyrelsesmøde 18. juni i Kvanløse kirkes lokale. Mogens er vært.
 Bestyrelsesmøde 17. september hos Lone.
 Frivillig Fredag den 25. september i Tølløse. Individuel tilmelding.
13. Eventuelt

/Anni

