
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 20. april 2021 kl. 19-21. 

Sted: Grønne Hjerte 
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Stoltz, Anni Olsen (ref) 

Fraværende: Chris Frøslev, Mogens Jensen, David Bækgaard-Jacobsen. 

Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt): 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. februar 2021. Referatet er udsendt den 3. februar. 
Der er ikke modtaget kommentarer. Referatet godkendt. Generelt betragtes referater som 
godkendt, med mindre der er gjort indsigelse senest 14 dage efter udsendelse.  
 

2. Status på det digitale kort og indsamling af historier. Christian Kobbernagel er nu forlænget til 
september 2021, men arbejder parallelt med en del andre lokalområder. Siden sidst har Christian 
mødtes med Kjeld Johansen (turen mellem Holløse og Regstrup) og aftalt møde med Åse Hansen 
(Brorfelde). Mht. til tekniske muligheder er kortet nu, som det kan blive, så resten af arbejdet 
handler om at indhente information, tage billeder og aftale med 
ejere/foreninger/forretningsdrivende/erhvervsvirksomheder, hvad der må lægges på.  
Det blev aftalt at invitere til det digitale kort via facebook; Christian laver udkast til opslag. 

Foreninger inviteres pr. mail, også dette laver Christian udkast til. 

 
 

3. Status på infoskærm og hjemmeside. 

• Herunder: Har vi fået svar på forespørgsel om sponsorater & infoskærm? 
Infoskærmen fungerer og bliver brugt. Iflg. kommunens jurist er det OK at formidle logo og navn i 
forbindelse med støttede aktiviteter, men vi må ikke formidle aktive tilbud el.lign., og vi må ikke 
tjene penge på reklamer.  
Der er lidt problemer med, at brugerne ikke forstår vejledningen og derfor fremsender opslag, som 
ikke umiddelbart kan bruges. Jimmy arbejder på forbedring. 
Lone og Anni vil se på vores Google Drev og organisere især billederne bedre.  
Vi aftalte at lægge materiale om Ungdomsklubbens åbning på hjemmeside og infoskærm. Jimmy 
aftaler med Bertram. 
 

4. Forberedelse af aktiviteter, når forsamlingsloftet hæves?  
Vi mangler at afholde generalforsamling, men foretrækker om muligt at slå den ikke afholdte 
generalforsamling 2020 sammen med generalforsamling 2021 i oktober 2021. Christian 
undersøger, om dette er tilladt. 
Det aflyste Lokalforumsmøde med indlæg af Esben Danielsen planlægges afholdt torsdag den 26. 
august. (Anni tog forbehold for deltagelse pga. endnu ikke planlagt ferie). Jimmy kontakter Esben 
D. Mødet skal primært være fremadrettet og benyttes som en slags kick-off for initiativer og 
frivillighed. Der er ikke aftalt sted eller nærmere detaljer.  
Ingen yderligere offentlige aktiviteter aftalt p.t. 
 

5. Ansøgninger om tilskud fra Lokalforum. Gennemgang og behandling af evt. indkomne ansøgninger. 
På trods af annoncering på hjemmeside, facebook og infoskærm var der ikke fremkommet 
yderligere ansøgninger om tilskud. Følgende ansøgninger blev imødekommet:  

• Ansøgning dateret 16.06.2020 fra Flagalle 4420 Regstrup om 5.000 kr. til nyt materiel. 



• Ansøgning fremsendt 25.01.2021 fra Regstrup Spejderne om 3.250 kr. til 
orienteringsudstyr i forbindelse med Pokemon- og Paw Patrol løb i Regstrup og Sdr. 
Jernløse i vinteren 2021. (senere også i Holbæk).  

 

6. Orientering om information fra Holbæk Kommune m.fl. 

• Info om øget tilskud fra PULO (afventer samarbejdsaftale). Samarbejdsaftalen er klar, og 
tilskuddet for 2021 er lige på trapperne. Der er i år et ekstra tilskud pga. Corona på 3.000 
kr.  

• Inspirationsbank på Kommunens hjemmeside – gode historier 

• Finansiering af store projekter, Teams-møde den 22.04.2021 – tilmelding 20.04.2021. Ingen 
havde mulighed for at deltage, men Christian lovede at sende præsentationen efter mødet. 

• Hele DK’s familieklub 

• Danmarks vildeste kommune. Mia og Anni (delvist) deltog. Mia lægger link på facebook. 

• App2Go – vi bad om yderligere materiale den 16.02.2021, men har intet hørt. 

• Film om lokalområdet – hvad er status? Jimmy kunne oplyse, at filmen er godt i gang og 
koordineres mellem ham og AD-MEDIA. Jimmy laver opslag til facebook.  

 

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

• Boligstrategigruppen => Efter at der først var sat midler af til byggeri af 75 almennyttige 
boliger i Regstrup, forsøger administrationen nu at ændre konceptet til 50% privat / 50% 
offentligt, så en del af midlerne kan anvendes i andre lokalområder. Gruppen er særdeles 
utilfredse med denne udvikling, da der foreligger et fuldt færdigt projekt, som nu forsinkes 
unødigt.  

• Grøn energiplan => Intet nyt 

• Kommunikationsgruppen => Intet nyt 

• Trafikgruppen => Intet nyt. Gruppen er ikke aktiv. 

• Grønne og rekreative områder => Intet nyt 
 

o Kassebeholdning pr. 14/4 2021: kr. 48.892,92. Ændret efter mødet. I dagsordenen var datoen 
fejlagtigt angivet til 14/5 2021.  
 

8. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde hos Mia tirsdag den 1. juni kl. 19-21. 
Øvrige planlagte bestyrelsesaktiviteter:  
Bestyrelsens ”julefrokost” afholdes den 28. maj hos Lone. Anni undersøger Skoemagerkroens 
jubilæumsmenu. 
Konference for Lokalområder søndag den 5. sep. 2021.  
Frivillig Fredag den 24. september i Tølløse.  
Vi forventer stadig at blive vært for næste Lokalområdetræf. Dato er ikke besluttet. 

 
9. Evt. 

Jimmy gjorde opmærksom på, at vi pga. udsat generalforsamling mangler et budget for 

indeværende regnskabsår.  

/Anni 


