
Lokalforum Regstrup

Bestyrelsesmøde den 17. november 2020 kl. 19-21.

Sted: Hos Mia, Agervænget 146, 4420 Regstrup
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Nielsen, Anni Olsen (ref.), David Bækgaard-Jakobsen
Fraværende: Chris Frøslev, Mogens Jensen

Dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. oktober 2020. Referatet er udsendt den 13.10.2020. => 
Godkendt.

 Status på samarbejdet med Christian: Hvor er vi, hvem gør hvad, tidsplan for resten af perioden. 
Lone og Anni har aftalt møde med Christian onsdag den 18. nov. for en mere konkret snak om 
dette. => Vedr. kortet over steder havde Mia havde modtaget tilbagemeldinger fra nogle og havde 
rykket de øvrige. Mia havde videresendt informationer til Christian. Det blev aftalt, at Anni sender 
en opsummering til alle efter snakken med Christian. 

 Status på infoskærm, hjemmeside og kommunikationsgruppe => Vedr. infoskærm havde Steen 
Bech – via Christian – lovet at kontakte os, men det er ikke sket. Det blev besluttet at Lone og Anni 
skulle tage infoskærmen op med Christian igen for om muligt at komme videre uden SB. Vi ønsker 
først og fremmest bare en fungerende skærm i Dagli’Brugsen. Jimmy ville gerne være tovholder på 
dette. 
Vedr. kommunikationsgruppen var der fundet hjælp til hjemmesiden, både systemteknisk og vedr. 
design.
Med Lone, Anni og to hjælpere til hjemmesiden begynder konturerne af en kommunikationsgruppe 
også så småt at tegne sig.  

 Brainstorm om det videre arbejde i bestyrelsen frem imod forsommeren, hvor vi må forvente, at 
det bliver muligt at arbejde lidt mere normalt igen => Vi besluttede at bruge den næste periode på 
følgende: 

o Få infoskærmen op at stå (Jimmy er ansvarlig)
o Få det digitale kort kørt i gang og overdraget, så vi selv kan vedligeholde det, inden 1. 

februar (Lone og Mia er ansvarlige, Anni bidrager)
o Få en bedre hjemmeside i gang (Lone er ansvarlig, Anni forsøger at hjælpe)

Vi kommer ikke til at arbejde på møder eller arrangementer, før Corona tillader det, da vi allerede 
har brugt temmelig meget arbejde på at forberede møder, som ikke er blevet til noget. 
Generalforsamling afholdes fysisk, når det er muligt. Til generalforsamlingen skal der udarbejdes 
forslag til vedtægtsændringer, så digital GF bliver en mulighed fremover. 
Vi er fortsat klar til værtskabet for et fælles lokalforumsmøde, når det bliver aktuelt. 
Vi vil stadig arbejde på at finde folk til at beskrive steder, fortælle historier og deltage i 
kommunikationsopgaven. 

 Infopunkter – evt. skriftligt før mødet:
o Status på øvrige aktive grupper: 

 Boligstrategigruppen => Intet nyt, opretholdes
 Grøn energiplan => Intet nyt, opretholdes
 Kommunikationsgruppe, ny => Der er fundet teknisk hjælp til WordPress og støtte til 

design af hjemmeside



 Kommunikation i lokalområdet og med andre lokalområder => Intet nyt, lukkes
 Trafikgruppen => Intet nyt. Ea blev kontaktet for indlæg på generalforsamlingen, men 

vendte ikke tilbage
 Fællesskaber på Tværs => Intet nyt, lukkes
 Grønne og rekreative områder => Lidt aktivitet vedr. skovrejsning i Silver Park, Sdr. 

Jernløse, opretholdes
Status var givet i dagsordenen – ingen tilføjelser.

o Kassebeholdning pr. 11/11-2020: kr. 59.931,92. 

o Afslutning af diverse åbne punkter – se bilag 2 til dagsorden 12. oktober 2002, opdateret og 
udsendt 14. oktober 2020. => Opdateret bilag vedlægges dette referat. Eneste åbne punkt 
er retningslinjer for brug af Lokalforums midler. 

 Næste møder:
1. Julefrokost 9. december. => Kl. 18 hos Lone. Anni indsamler tilmeldinger samt bestiller og afhenter 

mad. Anni og Mia medbringer lidt fælles drikkevarer – derudover køber Anni ind.
2. Bestyrelsesmøde den 13. januar 2021. Sted ikke aftalt. 

 Evt.
Infopunkt fra sekretæren: Jeg har i anden forbindelse talt med Jens Jørgensen, Kvanløse, som førte 
dialogen med fors for den tidligere lokalforums-bestyrelse. Da der igen var rygter om lukning af pladsen 
i Virkelyst, aftalte vi, at Jens tog kontakt med fors. Dette er sket, og der er pt. absolut ingen planer om at 
lukke pladsen. => Jimmy oplyste, at der er en lokal person, Søren Rasmussen, i repræsentantskabet for 
fors. Jimmy kontakter ham for at aftale fremtidig kommunikation. 

/Anni


