
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 kl. 19-21:30. 

Sted: ”Stalden” ved Kvanløse Kirke.  

Deltagere: Mogens Jensen, Lone Plovstrup, Mia Stoltz, David Bækgaard-Jakobsen, Christian Kobbernagel, Anni 

Olsen (ref.). 

Fraværende: Chris Frøstrup, Jimmy Singerholm 

Vores fælles-skaber David Bækgaard-Jakobesen og vores proces-fælles-skaber Christian Kobbernagel er begge 

inviteret til mødet. Der har siden sidste bestyrelsesmøde den 5. marts været afholdt to uformelle møder med 

henholdsvis David (19. maj 2020) og begge (2. juni 2020).  

Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt): 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. Mogens Jensen godkendte også foregående referat.  
 

2) Samarbejde med Christian Kobbernagel: Christian har den 5. juni fremsendt en opsummering af snakken 
den 2. juni. Ud fra den kan vi konkretisere nærmere og prioritere opgaver og deltagelse.  
Det blev aftalt at prioritere udarbejdelse af foreningsliste og ”årshjul”, samt at udarbejde et kort – som 
med tiden kunne blive digitalt – over foreningers tilhørssted samt andre væsentlige/relevante steder og 
aktiviteter i området. Der var forslag om at afholde en workshop i september. Christian sammenfatter 
dette punkt. Christian ville gennemføre interviews for at finde ud af, hvad der er vigtigt for områdets 
borgere og bad om relevante kontakter i hvert af de 4 områder.  
Christian bad også om at få tilsendt oversigt over arbejdsgruppemedlemmer. Anni undersøger. 
 

3) Rundtur i lokalområdet den 25. juni: Bekræftelse af rute, bil til rådighed og aftale om forplejning. 
Jimmy havde før mødet bekræftet aftalen om lån af minibus.  
Tidligere fremsendte forslag til steder at besøge blev gennemgået og drøftet. Anni fremsender revideret 
forslag, hvorefter David udarbejder ”kørebog” under hensyntagen til, hvad der er realistisk at nå.  
Anni & Lone sørger for forplejning, som forventes indtaget ved Brorfelde Observatorium.   
 

4) Drøftelse af regler for fremtidige arbejdsgrupper: Mia har udarbejdet oplæg. 
Mias oplæg blev drøftet og accepteret med enkelte tilføjelser. Anni reviderer og fremsender igen. 
 

5) Drøftelse af principper for uddeling af tilskud: Anni udarbejder oplæg, som fremsendes inden mødet. 
Annis oplæg blev drøftet, og der var input til ændringer. Anni reviderer og fremsender igen.  
 

6) 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.  
Ikke drøftet pga. manglende input.  
 

7) Skal Lokalforum afgive høringssvar til den strategiske energiplan?  
Der var enighed om at Lokalforum ikke skal afgive høringssvar i eget navn, men skal opfordre foreninger 
og borgere til at gøre det. 
 

8) Status på diverse henvendelser fra Holbæk Kommune m.fl.: 

 Møde med Brian Ahlquist 18. marts (aflyst pga. Corona) 



Mødet blev aldrig afholdt, men skønnes ikke længere nødvendigt, da vi pt. er i en god dialog og har god 
støtte fra Fælles-skaberne.  
 

9) Status på økonomi, bankkonto mm. - fast punkt 
Indestående på bankkonto: Kr. 61.662,49 pr. 16. juni 2020 
 
 

10) Status på hjemmeside, infoskærme mm. - fast punkt 

 Infoskærm 

 Hjemmeside 

 Facebook  

 Kriterier for godkendelse af adgang / medlemskab: Input fra Jimmy 
Ikke drøftet pga. manglende tid. 

11) Status på arbejdsgrupper – fast punkt 
Grupper nedsat på sidste lokalforumsmøde:  

 Boligstrategigruppen 

 Grøn energiplan 

 Kommunikation i lokalområdet og med andre lokalområder  

 Trafikgruppen 

 Fællesskaber på Tværs 

 Grønne og rekreative områder 
Øvrige grupper 
Ikke drøftet pga. manglende tid. 
 

12) Kommende aktiviteter – til drøftelse på senere møder: 

 Materiale til tilflyttere 

 Istidsruten, jf. mail den 12.12. 2020 
Ikke drøftet pga. manglende tid. 
 

13) Mødeplan:  

 Bestyrelsesmøde 17. september hos Lone. 

 Yderligere møder efter sommerferien. 

 Frivillig Fredag den 25. september i Tølløse. Individuel tilmelding.  

 Åbent lokalforumsmøde (udsat fra 24. marts pga. Corona) 

 Lokalforumstræf (udsat fra 14. maj pga. Corona) 

 Generalforsamling 
 

14) Eventuelt 

Jimmy havde før mødet nævnt et par ting, som bestyrelsen burde tage op:  
1) Genbrugspladsen, som skal passes på for at undgå, at den bliver lukket. Det blev foreslået at 

invitere fors til et Lokalforumsmøde. Sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.  
2) Den, som udstykker det nye område ved Regstrup, havde bedt om et møde. Mia kontakter Jimmy 

herom. 
Anni nævnte, at det af bilag til KB-mødet 17. juni fremgik at:  
1) Lokalforum er listet som interessent i vejlukningen. Lukningen løber til 1. juli, og vi formoder, at 

Jimmy vil blive kontaktet derefter. 
2) Der er planlagt borgermøde om cykelstier inden udgangen af juni. Vi afventer indkaldelsen og 

aftaler derefter, hvem der skal deltage.  

/Anni 


