Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 14. september 2021 kl. 19-21:30.
Sted: Hos Lone, Sdr. Jernløsevej 41, Sdr. Jernløse
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Nielsen, Anni Olsen (ref), David Bækgaard-Jakobsen,
Christian Kobbernagel.
Fraværende: Chris Frøslev, Mogens Jensen
Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt):
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. august 2021. Referatet er udsendt den 7. august. Der er
ikke modtaget kommentarer, så referatet er godkendt.
2. Status på det digitale kort og indsamling af historier. Der har ikke været afholdt offentligt møde siden
sidst. Der var planlagt ”skrivemøde” i august, men det måtte aflyses pga. manglende tid til
forberedelse. Christian og Anni arbejder på kortet og har delt arbejdet imellem sig. Christian indkalder
til møde igen, når grundlaget er klar. Christian ville være klar med sin del af kortet i uge 38.
3. Lokalforum fremover. Som følge af drøftelserne på sidste møde, hvor det viste sig, at de fleste
bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at fortsætte, har der været individuelle drøftelser mellem
fællesskaberne og de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt andre interessenter. Hvad er status, og
hvordan kan den nuværende bestyrelse bidrage til, at Lokalforum Regstrup vil kunne fungere efter
generalforsamlingen? Lone, Mia og Anni bekræftede alle, at de ønsker at udtræde. Anni tilbød at stå til
rådighed i en periode for overdragelse og praktisk hjælp i indkøringsperioden for en ny bestyrelse. Der
blev drøftet forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, som vi vil kontakte, men det er ikke kun ressourcer,
som er problemet med dette lokalforum. Området består af mange ”satellitter”, både geografisk og på
foreningsfronten, og de velkørende klarer sig fint med direkte kommunikation med
fællesskabere/administration og er derfor ikke nødvendigvis interesseret i at lægge kræfter i
Lokalforum. Eksempler på dette er idrætten/hallen i Nr. Jernløse samt Kvanløse Sogns Beboerforening.
Også vedtægternes begrænsninger vedr. politisk ageren blev drøftet, og vurderingen var, at de ikke
forhindrer den dialog-proces med møder, opfølgning og konklusion omkring alle relevante tiltag i
lokalområdet, som Anni ønsker. Der mangler til gengæld ressourcer til at facilitere en sådan proces
med den hurtighed, som forespørgsler fra kommunen, høringer mm. fordrer.
4. Generalforsamling for 2020 og 2021 den 3. november 2021:
a) Hvem er på valg, hvem genopstiller. Da generalforsamlingen dækker både 2020 og 2021, er alle på
valg. Jimmy genopstiller. Det vides ikke, om Chris genopstiller.
b) Nye bestyrelsesmedlemmer. Drøftet under punkt 3.
c) Sted. Makvärket kontaktes (ref: tilbud er modtaget – fremsendes separat). Alternativt Vommevad
Forsamlingshus.
d) Regnskab og budget. Da Kassereren var på ferie, drøftes dette punkt på næste møde.
e) 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. Anni
udarbejder forslag.
f) Minivælgermøde før generalforsamlingen, evt. startende med ungdomsmøde. Vi besluttede at
droppe dette, da der er rigtig mange vælgermøder i andet regi. I stedet arbejdes der på at indlede
GF med en gennemgang af trafikplanerne for Regstrup/Nr. Jernløse, herunder såvel Ringvejens
etablering som dæmpning af færdsel forbi skolen. Christian ville tale med kommunen for at finde
en medarbejder til at præsentere planerne.

g) Dagsorden for det samlede møde og for generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden:
a. Spisning (med tilmelding)
b. Indlæg fra administrationen om planer for trafikløsning
c. Pause
d. Debat om trafikløsning
e. Generalforsamling
h) Indkaldelse – det skal tydeligt fremgå, at generalforsamlingen dækker begge år. Lone og Anni
udarbejder forslag til dagsorden og indkaldelse samt flyer til omdeling i hele området.
i) Dirigent: Vi var glade for Samuel Leth-Larsens bidrag til mødet den 9. september, så Anni spørger
ham igen.
5. Status på infoskærm og hjemmeside. Intet nyt. Dialogen med Stig Andersen om et møde var løbet ud i
sandet pga. mangel på tid i bestyrelsen. Vi besluttede at kontakte ham igen (Anni) i håb om at kunne få
styr på hjemmesiden inden overdragelse til en ny bestyrelse. Desuden har vi besluttet at åbne
Lokalforums facebookside for indlæg fra alle, men med godkendelse inden offentliggørelse.
6. Ansøgninger om tilskud fra Lokalforum. Gennemgang og behandling af evt. indkomne ansøgninger.
Ingen ansøgninger.
7. Status på igangværende sager, som Lokalforum eller arbejdsgrupper i tilknytning til Lokalforum er/har
været involveret i:
a) Lukning af Gl. Skovvej. Skal afklares i forbindelse med etablering af Ringvejen. Vi afventer
kommunens input, men vi ønsker at blive involveret tidligt i planlægningsprocessen.
b) Cykelsti – møde afholdt, behandles af de lokale kræfter, som har arbejdet med sagen.
c) Boligprojekt i Regstrup/Nr. Jernløse. Kommunen valgte – uden forudgående dialog - at sælge den
ene af de to grunde, som projektet omfattede. Der har været afholdt møde mellem
administrationen og Boligstrategigruppen. I mødet deltog Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard,
Direktør Erik Kjærgaard, Lotte Højgaard fra Plan & Åbent Land, Jakob Bonde Pollmann fra Plan &
Erhverv, fællesskaberne David Bækgaard-Jakobsen og Christian Kobbernagel samt Jimmy
Singerholm, Mia Stoltz Nielsen og Karina Moll Ravn fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen havde haft
et møde med administrationen i februar, og der var ingen god forklaring på, at den næste
information, som tilgik arbejdsgruppen, var en meddelelse om, at området var blevet solgt. De
alternative forslag, som blev nævnt fra kommunens side, kunne ikke gøre skaden god igen, og der
er ikke megen tiltro til, at der vil kunne realiseres et alternativt projekt. Christian gjorde
opmærksom på, at det er muligt at bede om foretræde for PULO for at præsentere forløbet.
d) Hundeskov i Silverpark. Behandles pt. i administrationen, hvor indstillingen er velvillig.
e) Film om lokalområdet – status? Mangler speak. Jimmy har dialogen. Christian har overtaget dialog
og koordinering.
8. Orientering om information fra Holbæk Kommune m.m.:
a) Konference om lokal udvikling 5. sep. 2021. Jimmy og Anni deltog sammen med Jens og René fra
Kvanløse Sogns beboerforening. Deltagerne syntes, det var et godt møde. Indsamling af feedback
er netop afsluttet, og arbejdsgrupper er under etablering.
b) ”Mere synlighed om lokalforas medlemmer og I kan invitere PULO til et arrangement”. Mail fra
Holbæk kommune 4. juni 2021. Vi inviterede PULO til at deltage i mødet med Esben Danielsen, men
PULO ønskede pga. manglende tid ikke at deltage.
c) Møde om Mobilitet og Trafik den 20. sep. Kommunen har besluttet at udarbejde en
mobilitetsstrategi og har indkaldt os til møde sammen med Undløse og Ugerløse. Mia og Anni
deltager.

d) Høring om budget 2022(-2025) slutter den 16. sept. 2021 kl. 12.
e) Fordebat: Forslag til Kommuneplantillæg vedrørende retningslinjer for solenergianlæg i Holbæk
Kommune – frist for ideer og forslag den 15. sept. 2021.
f) Frivillig fredag den 24.09.2021. Tilmeldingsfristen var overskredet. Ingen havde tilmeldt sig.
9. Kassebeholdning pr. 31/7 2021: kr. 69.173,42 – ikke opdateret til dette møde, da Chris er på ferie.
10. Næste møde: Onsdag den 29. september hos Mia.

11. Evt.:
a. Feline har oplyst, at kommunikationsforsøget er ved at slutte, og der samles feedback. Tages op
på næste møde.
b. Christian Kobbernagel fortsætter sit arbejde for Regstrup Lokalområde, som ellers skulle være
ophørt den 1. september.

/Anni

