Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 5. august 2021 kl. 19-21.
Sted: Hos Anni, Nørrevang 5, Sdr. Jernløse
Deltagere: Lone Plovstrup, Mia Stoltz Nielsen, Christian Kobbernagel, Jimmy Singerholm (via Teams)
Fraværende: Chris Frøslev. Mogens Jensen, David Bækgaard-Jakobsen
Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt):
1. a. Godkendelse af referat fra sidste møde den 1. juni 2021. Referatet er udsendt den 4. juni. Der er ikke
modtaget kommentarer, så referatet er godkendt.
1. b. Status på det digitale kort og indsamling af historier. Arbejdsmøde planlagt til 10. august, Nr. Jernløse
skole. Arbejdet er fortsat i gang, og Christian har modtaget noget input til kortet. Har skrevet til
institutionerne i området og til nogle af de små virksomheder. Mødet den 10. august må aflyses, da
Christian er dobbeltbooket. (Efter mødet har Christian skrevet til de inviterede og har også foreslået
nye datoer. Anni koordinerer dato og ombooker lokalet). Christian tilbød at arbejde videre på frivillig
basis efter 1. september.
2. Lukning af Gl. Skovvej – status og planlægning af aktiviteter. Jimmy skulle være blevet kontaktet af Lars
Brandt i uge 21. Jimmy var blevet kontaktet telefonisk af Lars Brandt, men der foreligger intet konkret,
bortset fra at vi er blevet lovet indflydelse og tid til lokal debat. Vi afventer nærmere.
3. Planforslag for solcelleanlæg ved Severinsminde i høring til 15. september 2021. Mail fra Holbæk
kommune 30.06.2021. Vi drøftede, hvordan sådanne henvendelser skal gribes an, og enedes om, at
bestyrelsens rolle normalt kun skal bestå i at sikre, at relevante parter er blevet informeret. I den
konkrete sag kontakter Lone Feline for at sikre dette.
4. Forberedelse af offentlige aktiviteter efter Corona, herunder:
• Lokalforumsmøde om frivillighed den 9. september 2021:
o Sted => Vommevad Forsamlingshus (er booket efter mødet)
o Som ordstyrer foreslås igen Samuel Leth. (Hvem kontakter Samuel?)
o Forplejning => som oprindeligt aftalt. Anni aftaler med Vommevad. Bestyrelsen,
Samuel Leth og Esben Danielsen spiser sammen før mødet.
o Hvad er aftalt med Esben Danielsen
o Øvrige emner til mødet => til det oprindelige møde i marts 2020 var der planlagt indlæg
fra diverse arbejdsgrupper, men af disse er kun 2 fortsat relevante, idet der kan
fortælles om arbejdet med et boligprojekt i Regstrup og et projekt for skovrejsning i
Silverpark. Jimmy vil gerne tale om Grønne Hjerte. Lone kigger på dagsorden og laver
indledning med reference til nogle af vores dårlige erfaringer, og hvordan de virker
demotiverende på det frivillige arbejde. Vi ønsker dog, at mødet skal være i en positiv
ånd og forhåbentlig indgyde deltagerne lyst til at involvere sig.
o Indkaldelse/annoncering => Jimmy laver opslag, som derefter lægges på hjemmeside
og facebook.
•

Generalforsamling for 2020 og 2021 den 3. november 2021 (kan evt. afvente næste møde): Kun
første punkt blev drøftet, og det gav anledning til en lang og dyb snak om lokalfora generelt og
forskellige mere eller mindre personlige emner. Det blev helt klart, at der skal drives opsøgende
arbejde for at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen, og at der også mangler diverse

støttefunktioner/ arbejdsgrupper, som bestyrelsen kan uddelegere til. Detaljerne omkring
generalforsamlingen drøftes på næste bestyrelsesmøde.
o Hvem er på valg, hvem genopstiller
o Nye bestyrelsesmedlemmer
o Sted
o Regnskab og budget
o Forslag til vedtægtsændringer vedr. mulighed for digital GF og vedr. tidspunkt for
afholdelse af GF. Pt. skal det ske i november, men vi ønsker ændring til inden udgangen
af november.
o Minivælgermøde før generalforsamlingen, evt. startende med ungdomsmøde
o Dagsorden for det samlede møde og for generalforsamlingen
o Indkaldelse – det skal tydeligt fremgå, at generalforsamlingen dækker begge år
5. Status på infoskærm og hjemmeside, herunder opfølgning på dialog med Lions. Infoskærmen kører. Det
gør hjemmesiden også. Lone/Anni har planlagt møde med Stig Andersen fra Kvanløse for at undersøge,
om det er muligt at uddelegere vedligeholdelse af hjemmesiden. Lions havde fremsendt opslag til
infoskærmen med opfordring til at støtte. Opslaget blev accepteret og kører nu på skærmen. Anni
informerer Lions.
6. Ansøgninger om tilskud fra Lokalforum. Gennemgang og behandling af evt. indkomne ansøgninger.
Ingen ansøgninger.
7. Orientering om information fra Holbæk Kommune m.fl.
• Film om lokalområdet – status? Mangler speak, som Jimmy var blevet bedt om at koordinere,
men ikke havde haft tid til. Jimmy forsøger at skubbe tilbage.
• Møde den 8. juni 2021, Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby. Jimmy og Lone deltog.
Det havde været et godt møde, som burde gentages ofte. Generelt er det svært at få øje på,
hvad kommunen vil med lokalforaene. De enkelte områder griber det også meget forskelligt an,
f.eks. har Ugerløse en bestyrelse på 18 personer, nemlig en fra hver forening.
• Hjælp til ny cykelstiplan, mail fra Christina Hvalsø Hansen 21.06.2021. Også annonceret på
facebook og kommunens hjemmeside.
• Møde om Landsbyfornyelse den 18. august i Ugerløse forsamlingshus. Hvem kunne det være
relevant at sende materialet til? Der er informeret bredt fra kommunens side, så ingen grund til
at gøre mere.
• Borgermøde om cykelsti i Søstrup den 19. august 2021. Mail fra Holbæk Kommune 15.07.2021.
Lone laver slide til infoskærmen.
• Konference om lokal udvikling 5. sep. 2021. Der ønskes 5 deltagere fra Regstrup Lokalforum.
Tidligere aftalt, at Jimmy, Lone og Anni deltager fra bestyrelsen (Mia, hvis Anni bliver
forhindret). Derudover deltager Karina Moll Ravn og Rene Lindeblad. Vi har endnu ikke
modtaget mail om konkret tilmelding. Efter udsendelse af dagsorden var den endelige
indkaldelse blevet udsendt. Lone er blevet forhindret i at deltage, så den sidste plads tilfalder
Jens E. Jørgensen, som havde bedt om at komme på venteliste. Anni melder til.
• ”Mere synlighed om lokalforas medlemmer og I kan invitere PULO til et arrangement”. Mail fra
Holbæk kommune 4. juni 2021. Vi kan invitere PULO til et arrangement og modtage veste. Anni
svarer på denne og inviterer samtidig PULO til at deltage i mødet med Esben Danielsen
8. Infopunkter – evt. skriftligt før mødet:
o Status på øvrige aktive grupper:
• Boligstrategigruppen => Intet nyt

•
•
•

o

Grøn energiplan => Intet nyt Gruppen udgår herefter
Kommunikationsgruppen => Intet nyt Gruppen udgår herefter
Grønne og rekreative områder => Projektskitse til hundeskov mm. i Sdr. Jernløse er fremsendt til
kommunen.
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9. Næste møde: Tirsdag den 14 september hos Lone
10. Evt.:

Borgmesterens besøg i Regstrup:
Der havde været nogen frustration omkring planlægningen, da det først blev meldt ud, at der var en
rolle at spille for Lokalforum, men efterfølgende viste sig, at borgmesteren og sekretariatet planlagde
stort set alt egenhændigt – og meget sent.
Lone fortalte om Miljøforeningens møde med borgmesteren. Jimmy og Anni fortalte om køreturen med
borgmesteren, hvor også Chris deltog.
Indvielse af tovbroer på Grønne Hjerte:
Jimmy gjorde opmærksom på, at tovbroerne indvies den 12. september kl. 12-14 med bl.a. helstegt
pattegris

/Anni

