
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 13. januar 2020 kl. 19-21. 

Sted: Online via Teams 
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Nielsen, Anni Olsen, Christian Kobbernagel (ref) 

Fraværende: Chris Frøslev, Mogens Jensen 

Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt) 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. november 2020. Referatet er udsendt den 23. 
november. => Godkendt. 
 

2. Status på samarbejdet med Christian. Fra bestyrelsens side er der stort set intet sket siden sidste 
møde, men Christian har arbejdet videre med teknik og templates. => Siden Vores Bedste Steder, 
det digitale kort, vises og grænser for reklame skal undersøges. Christian spørger jurist i Kultur 
Fritidsekr. Vi drøftede hvad der skal med på kortet. Kan der vises virksomheder uden det er 
reklame, og hvad skal fokus være. De forskellige kort har funktioner der giver bestemte muligheder. 
Det er godt at få gang i kortet og invitere folk - især dem der var med på fællesmødet i sept - til at 
sende historier og billeder. Kortversion er aftalt. Der er aftalt introaften til ArcGIS online d. 2. 
februar kl.19. 
 

3. Demo af digitalt kort, hvis muligt. => Se pkt. 2   
 

4. Status på infoskærm, hjemmeside og kommunikationsgruppe. => Jimmy har fået visning af system 
til infoskærme. Der er sag på til PULO-møde og det besluttes af økonomiudvalget d. 10.feb om der 
er støtte på 9.000 til hvert lokalområde. Men vi vil gerne have skærmen op nu. Jimmy hører 
erfaringer fra Undløse og så købes der en skærm. Hjemmeside: Wordpress-opfølgning venter på 
sig. Der holdes evt møde d. 26 januar med support fra NetInspire hvor hjemmesidebyggere i 
lokalområder kan få hjælp. Christian vender tilbage. Marc vil muligvis gerne hjælpe. 

 
5. Skal vi lægge lidt Corona-information på hjemmeside/facebook? Dvs. information om, hvad 

bestyrelsen foretager sig for tiden, hvorfor ikke, hvad der trods alt er sket, og hvad vi har i 
støbeskeen => Vi har lavet en del, bla forberedelser til foredrag og generalforsamlinger, men 
coronarestriktioner har givet udfordringer og udskudt mange ting. Lokalforum vil melde ud om 
situationen og Lone og Anni laver et udkast til opslag. 
 

6. Evt. => Intet til referat 
 
 

 

Referent: Christian (layout opdateret af Anni) 


