Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2020 kl. 19-21. Referat.
Sted: Hos Anni, Nørrevang 5, Sdr. Jernløse
Deltagere: David Bækgaard-Jakobsen, Christian Kobbernagel, Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Stoltz, Anni
Olsen (ref).
Fraværende: Chris Frøslev, Mogens Jensen
Dagsorden
•

Godkendelse af referat fra sidste møde den 16. september 2020. (Referatet er udsendt den 22.
september og betragtes som godkendt med mindre indsigelser fremsendes til sekretæren senest 11.
oktober 2020.) => Der var ikke kommet bemærkninger til referatet, som dermed var godkendt.

•

Kort opfølgning på Fællesmøde den 30. september => Alle var enige om, at det havde været et godt
møde med engagerede og meget vidende deltagere. Lone og Mia arbejder videre, og involverer
Christian efter behov samt giver input til Christian vedr. det digitale kort.
Snakken gav følgende input:
a. Christian foreslog en prioritering af steder – 10-15 stk. til at starte med; de letteste først.
b. Involver dem, som deltog på mødet – kontakt dem for beskrivelser / interviews
c. Udarbejd en skabelon til beskrivelse, så vi letter arbejdet og fremmer ensartethed
d. Hvis der findes længere historier – skrift eller tale – så læg dem i et link bagved
e. Jimmy nævnte, at Keld Johannesen har stort kendskab til lokalhistorien
f. Læg slides fra mødet på hjemmesiden & kommuniker ud, at de er der.

•

Kort status på info-skærm, hjemmeside og kommunikationsgruppe =>
a. Infoskærm: Christian havde talt med Steen Bech. Steen er i gang. Der er ny teknologi med
stand-alone skærme. Forventet omkostning til skærmen i Brugsen er 7-8.000 kr. Der skal være
et møde i hallen den 20. oktober, som vi afventer. Christian følger op. Vi ønsker ikke reklamer
på vores skærme
b. Hjemmeside: Kurset havde være en begrænset succes, og Lone overvejede at købe ekstra
undervisning, men vi besluttede først at undersøge muligheden for at finde lokal assistance
(Anni kontakter).
c. Kommunikationsgruppe søges etableret efter nytår. Christian eftersøgte ressourcer til at hjælpe
med at udarbejde det digitale kort.

•

Forberedelse af lokalforumsmøde med generalforsamling
a. Covid-19 forholdsregler. Hvordan sikrer vi, at der kun er 50, som ønsker at deltage, eller har vi
mulighed for streaming el.lign. => Vi forbereder streaming til tilstødende lokale eller udendørs,
hvis der skulle dukke flere end 50 op.
b. Beslutning om sted. Makvärket er reserveret, men der kan ikke laves mad pga. ombygning af
køkken. => Makvärket gemmes til en anden gang, hvor køkkenet er i gang, og gerne, hvor det er
lyst om aftenen. Anni informerer Makvärket og kontakter Vommevad i stedet for. Hvis
Vommevad er optaget, kontaktes Christian Korndal (Hallen).
c. Fastlæggelse af dagsorden – se oplæg i bilag 1. => Se noter i bilaget
d. Praktiske forhold (dirigent, aftale om forplejning, indkaldelse, annoncering, tilmelding, kontakt
til indlægsholdere etc.)
• Lars Quist har accepteret dirigenthvervet.
• Forplejning: Kaffe, the, øl, vand, frugt, kager.

•
•

Annoncering skal ske på hjemmesiden, og vi opretter en event på Facebook. Udkast er
vedlagt. Der kræves tilmelding pr. mail.
Lone kontakter indlægsholdere.

•

Næste møder:
Generalforsamling 17. november på Makvärket.
Bestyrelsesmøde med konstituering 25. november. Hos Mia.
Julefrokost 9. december – evt. hos Lone.

•

Evt.

/Anni

Lokalforum Regstrup, bestyrelsen – bilag 1 til referat af møde 12. oktober 2020.
Oplæg til dagsorden for lokalforumsmøde og generalforsamling.
1.
2.
3.
4.
2.
3.

Velkomst og præsentation af dagsorden v/Jimmy
Præsentation af Makvärket v/?? => udgår
Præsentation af Brorfelde v/?? => udgår
Præsentation af Nr. Jernløse Mølle v/?? => udgår
Status fra arbejdsgrupper
Nyt fra bestyrelsen (Underpunkter nævnes ikke i indkaldelsen)
a. Hjemmesiden => Lone
b. Logo-konkurrence => Lone
c. Lidt om regler og politiker => Jimmy?
4. Vores Bedste Steder – projekt i samarbejde med Holbæk Kommune => Lone/Mia(Christian
Præsentation af det digitale kort med indlæg om 1-2 steder. Lone og Mia udarbejder oplæg og kontakter 2
fortællere. Christian udarbejder demo / version 1 af digitalt kort.
5. Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne: => Jimmy
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor
og 1 revisorsuppleant.
a. Valg til bestyrelsen. Chris Frøslev og Mogens Jensen er på valg. => Jimmy afklarer, om
Mogens er villig til genvalg. Da der p.t. mangler et medlem i bestyrelsen, skal der vælges
yderligere en person.
b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
c. Valg af revisor: Keld Saxtoft er villig til genvalg.
d. Valg af revisorsuppleant
6. Eventuelt
6. Tak for i dag => Jimmy

Om generalforsamlinger under Corona:
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/generalforsamling-under-corona

/Anni

Lokalforum Regstrup, bestyrelsen – bilag 2 til dagsorden 12. oktober 2020.
Faste dagsordenpunkter – til info:
•

Indestående på bankkonto: Kr. 59.931,92 pr. 30. september 2020.

•

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. Der foreligger en ansøgning om tilskud fra Flagalle 4420Regstrup, som vi ikke har
behandlet.

•

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.

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): Afholdes ikke i år.
• 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.

