Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 2. februar 2020 kl. 19-21.
Sted: Online via Teams
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Nielsen, Anni Olsen, Christian Kobbernagel, David
Bækgaard-Jakobsen
Fraværende: Chris Frøslev, Mogens Jensen
Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. januar 2020. Referatet er godkendt via mails.
2. Introduktion til det digitale kort samt aftale om det videre arbejde. => De, som deltog i mødet,
havde forinden givet tilsagn om at ville deltage i opdatering af det digitale kort. Christian havde
sørget for adgang, og det lykkedes alle at komme på systemet og finde ud af at opdatere.
De næste to uger ”øver” vi os og mødes derefter igen for at aftale arbejdsfordeling og regler. I
øveperioden står Christian til rådighed med vejledning efter behov.
Christian havde undersøgt kommunens regler for reklamer, og eftersom Lokalforum arbejder inden
for Kommunalfuldmagten, må der ikke reklameres for private virksomheder på vores digitale kort
eller på infoskærme, som er indkøbt for midler tildelt Lokalforum fra kommunen. Vi må gerne
nævne og vise private virksomheder på vores digitale kort, men omtalen skal have karakter af
formidling. Ingen sortering og ingen konkurrencer. Vi havde en drøftelse af sponsorater, som er
tilladt iflg. vore vedtægter. Skillelinjen var ikke helt klar. Det er almindeligt brugt at tilføje
firmalogoer til annoncering for arrangementer, hvis firmaer har givet støtte. David/Christian
lovede at undersøge, om dette er lovligt.
Christians tilknytning til Lokalforum Regstrup er blevet forlænget til 1. april, og vi aftalte, at
Christian kunne tage kontakt til nogle af dem, som oprindeligt leverede input til steder og ture, og
hjælpe med at få skrevet beskrivelser og historier. Mere kan evt. aftales på næste møde.
3. Godkendelse af retningslinjer for brug af Lokalforums midler. => Retningslinjerne, som Lone havde
fremsendt før mødet, blev godkendt.
4. Kommunikation af mulighed for at søge midler. => Lone lægger retningslinjerne på hjemmesiden
(er sket), derefter lægger Anni og Jimmy info med henvisning til hjemmesiden på Facebook og
infoskærm.
Infoskærmen kommer på plads i Dagli’Brugsen på torsdag😊.
5. Næste møde. => 16. februar 2021 kl. 19-21 på Teams. Mia er muligvis forhindret, men sender i så
fald sit evt. input vedr. det digitale kort.
6. Evt. => Jimmy spurgte, om en forenings mulighed for at få tilskud fra Lokalforum blev forringet at,
at foreningen var repræsenteret i Lokalforums bestyrelse. Svaret var nej – der gælder ens regler for
alle foreninger, og det er i sidste ende bestyrelsen, som beslutter.
Lone spurgte til den film, som nogen havde tilbudt at optage. Jimmy havde skrevet for at høre om
status, men havde ikke fået svar, så han spørger igen (er sket).

Anni spurgte fællesskaberne om tilskud for 2021. Der skal underskrives ny samarbejdsaftale, og det
styres af kommunen.

(Diverse infopunkter udgår på dette møde, da hovedparten af tiden skal bruges på pkt. 2)

/Anni

