
Referat møde om opgaver i Lokalforum Regstrup bestyrelsesmøde 11. august 2020 

Til stede: Jimmy, Anni, Lone, Mia, og Christian 

1) Liste med aktive foreninger i Regstrup er ved at blive til. Den kan ligge på hjemmesiden men for at give 

mening, skal den vedligeholdes. Det er en god ide at tænke foreninger og borgere skal trænes til aktiv brug 

af hjemmesiden. Mere om det senere. Diskussion om hvordan listen skal bruges, hvor den skal ligge og 

hvem der vedligeholder. Enighed om at den er en god ressource, men det foreslås at opgaven med det 

lægges ind i en kommunikationsgruppe. 

2) Årshjul – se testversion i Plandisc her https://chrkoholb.wordpress.com/ . Hvordan skal planen for det 

være? Skal det virke ordentlig er der også brug for vedligeholdelse. Jeg kan i samarbejde med jer samle 

flere til en arbejdsgruppe omkring det, og hjælpe med at køre det i gang. Det kan være som udvidelse af 

kommunikationsgruppen. Jeg er så at sige jeres forlængede arm i opgaven og tager direkte kontakt til folk i 

netværk. Hvordan ska økonomi være? Hvis der skal flere abonnementer til? Pris for integreret årshjul på 

wordpress-hjemmeside er 169 pr måned, og med 1 bruger der kan vedligeholde er det gratis, mens tre 

brugere koster 190 pr måned, dvs i alt 359,- pr måned.   

Årshjulet blev set og prøvet på pc og mobil. Det gælder om at alle brugssituationer er nemme, og man kan 

se enkelte perioder og oplysninger for sig på begge platforme. Brugen skal testes hele vejen igennem set i 

forhold til anvendelsen som planlægningsværktøj for foreningerne oa. Enighed om at det tegner til at 

kunne bruges i mange situationer og er nemt at håndtere. Christian går videre med afdækningen af 

anvendelse, hvad er årscyklus, hvordan og hvornår planlægger foreninger sæsonen. Enighed om integreret 

løsning på hjemmesiden. Økonomi er acceptabel. Udfordringen er vedligeholdelse og lokalforum kan ikke 

løse den opgave. Lone meldte interesse, men skal og vil ikke stå med det alene. Enighed om at danne en 

arbejdsgruppe ved kampagne gennem netværk, alle hører rundt for interesse. Christian kontakter direkte i 

netværk, personer der har lyst til digitale opgaver, hjemmesidebyggeri eller andet relateret er i søgelyset. 

Gruppen skal bygges med gode relationer, eller evt ved at store foreninger bidrager såsom fællesskabet i 

hallen. Info-skærm i Brugsen kan også indgå som noget gruppen tager sig af. Det skal være hyggeligt, sjovt 

og godt for dem der har lyst. Og gruppen skal langsomt blive selvkørende. Forventningen er det tager tid at 

danne, men forhåbentligt er den klar med 4-5 i december.   

3) Workshop om gode steder i Regstrup lokalområde. Proces med indkaldelse af alle fra de fire sogne. Det 

kræver formidling og kontakt. Hver gruppe er et sogn og får et kort printet A3. Forløbet handler så om at 

gruppen taler om hvad sognet har at tilbyde og hvilke steder de vil have med på kortet. Der vælges 8-10 

steder i hver gruppe. Steder kan være møllen, forsamlingshuset, petanquebanen, grønne hjerte, støttens 

hus osv. Det er meningen nye små steder kommer med også. Noget ikke alle kender. Større steder som 

skole, hal oa plotter jeg ind efterfølgende. Definitionen følger.  

Dato for workshop er 30. september kl.19-21.30. Forventet antal ca 20-25 personer. Lokale med plads, net 

og projektor skal findes. Christian laver udkast til invitation. Der inviteres i mange kanaler, Facebook, 

hjemmeside, opslag i butikker m.m. og over længere tid + i netværk. Enighed om at alle bruger netværket 

og indbyder til workshop udfra ideen om det fælles digitale kort. Samling og hygge. Aftenen skal have 

indslag som lokker, det er ikke forventet som tilløbsstykke, men enighed om at kortet har værdi. Kortet 

samler de fire sogne og viser skønne, smukke og særprægede steder samt de vigtigste institutioner og 

bygninger. Det samler alle i Regstrup lokalområde, og viser steder så alle lokale og omverdenen kan bruges 

kortet aktivt. OBS på at afgrænse og definere hvad et ”godt sted” er.   

https://chrkoholb.wordpress.com/


Når stederne er fundet, fortæller hver gruppe i plenum om stederne. De fire sogne sættes sammen på en 

flipover så det kan ses samlet. Derefter skal hver gruppe vælge billede og skrive kort tekst til stederne. Jeg 

samler materialet og laver udkast til digital visning i samarbejde med vores NetGIS-folk. Et kort som virker 

som fx dette: 

https://holbaekkom.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=ac911d7207424c20b29024e2cab

e34d5&extent=11.2924,55.5131,11.9653,55.809&home=true&zoom=true&scale=true&search=true&searc

hextent=true&disable_scroll=true&theme=light .  

Workshoppen er tænkt som en fællesaften, hvor de fire sogne får talt om eget særpræg hver især, og de får 

set det samlet på et kort for hele Regstrup. Samlet tager workshoppen nok halvanden til to timer. Tekst til 

steder kan grupper evt lave senere og sende til mig.    

4) Status på interview og teksten om fællesskab i Regstrup. Jeg har talt med Victor, Jens, Linda, Bjarne og 

Jimmy. Jeg mangler Jan fra Japi og vil fortsætte med flere centrale aktive personer evt i kombination med 

ovenstående. Christian orienterede om de forskellige bud på hvad der danner fællesskab og hvad 

lokalforums opgave er fra intereviews. Det er ikke færdigt, men det tegner til at meget forskelligt hvad folk 

siger lokalforum skal. Flere nævner kanalen mellem lokalområde og kommune administration og udvalg. 

Bjarne Næslev fortæller om hvordan fællesskaber bygges via relationer. Han taler altid med nye i klubben, 

og han tager alle med når han laver noget. Ingen står uden en makker! Det er via snak med alle og 

inddragelse på kryds og tværs blandt badmintonspillere, unge, ældre og andre partnere at der bygges en 

særlig tillid. Det er fællesskab, som folk gerne vil være med i. Bjarne går også i SFO og tager børnene med i 

hallen. Det er et stort benarbejde og tager tid at bygge op. Få har tid til det, men set på tværs af foreninger 

og lokalfora så er det det der virker. Bygge relationer. 

Andet: 

Husk der er wordpresskursus 8., 15., og 22. september i Holbæk. 

Anni og Lone deltager – men inviter gerne flere med!  

Se evt www.storemerloese.dk lavet af hjemmesidegruppen i området. Det er dem som arrangerer kurset.   

Nyt bestyrelsesmøde er 17.september på Rådhuspladsen 1, Holbæk, lokale 8 Frivilligcentret. 

 

 

Christian til næste møde: 

 Laver flere interviews, 

 Kortlægge anvendelse af kalender og planlægning 

 Begynder invitationer til workshop og kommunikationsgruppe 

 Tester årshjul til bunds 

 

Ref Christian 
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