Lokalforum Regstrup
Bestyrelsesmøde den 29. september 2021 kl. 19-21:00.
Sted: Hos Mia, Agervænget 146, 4420 Regstrup
Deltagere: Jimmy Singerholm, Lone Plovstrup, Mia Nielsen, Anni Olsen (ref)
Fraværende: Chris Frøslev, David Bækgaard-Jakobsen, Christian Kobbernagel
Dagsorden (mødereferat med blåt efter hvert punkt):
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. september 2021. Referatet er udsendt den 16.
september. Der er ikke modtaget kommentarer, så referatet er godkendt.
2. Status på det digitale kort. Der arbejdes videre, men punktet drøftes ikke på dette møde.
3. Generalforsamling for 2020 og 2021 den 3. november 2021:
a) Ny dato er nødvendig for at undgå sammenfald med vælgermøde i Vommevad forsamlingshus. Ny
dato er den 9. november.
b) Bestyrelsesvalg. Alle er på valg, kun Jimmy genopstiller.
c) Nye bestyrelsesmedlemmer – hvad er status på hvervning? Ingen emner fundet. Efter en
brainstorm noteredes et antal navne, som Anni kontakter. Der var en drøftelse af, om den
siddende bestyrelse kan nedlægge Lokalforum, hvis der på generalforsamlingen ikke kan findes
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer (hvor vedtægterne faktisk kræver 7), men der var usikkerhed om
dette. Efter mødet har referenten konstateret, at opløsning er beskrevet i de nu gældende
vedtægters § 11, og at der kræves en ekstraordinær generalforsamling.
d) Sted: Makvärket. Rundtur før mødet mangler afklaring. Vi skal beslutte, om vi vil opkræve et beløb
for mad. Afventede drøftelse med Makvärket. Resultatet af disse er noteret nedenfor under pkt. h.
e) Regnskab og budget. Anni aftaler med Chris.
f) Forslag til vedtægtsændringer vedr. mulighed for digital GF og vedr. tidspunkt for afholdelse af GF.
Ændringsforslag drøftes. Ændringsforslag blev drøftet og besluttet. Anni udarbejder
ændringsforslag og fremsender til bestyrelsen.
g) Indledende møde om fremtidige trafikforhold i Regstrup/Nr. Jernløse - er aftale indgået og scope
besluttet? David havde før mødet bekræftet, at Forvaltningen havde givet tilsagn om deltagelse.
Efterfølgende er den nye dato også blevet bekræftet af David.
h) Dagsorden for det samlede møde og for generalforsamlingen:
a. Rundtur for spisende deltagere? Aftalt med Makvärket efter mødet. Pris 500 kr.
b. Spisning (med tilmelding). Maksimum antal deltagere? Maks. 50 deltagere, som betaler 25
kr. (hvis det praktisk kan lade sig gøre) + ca. 10, som ikke betaler. Efter mødet er det aftalt
med Makvärket, at de kan opkræve et beløb pr. gæst via MobilePay.
c. Indlæg fra administrationen om planer for trafikløsning
d. Pause
e. Debat om trafikløsning.
f. Generalforsamling
i) Indkaldelse – det skal tydeligt fremgå, at generalforsamlingen dækker begge år. Indkaldelse blev
aftalt. Er efter mødet færdiggjort og lagt på hjemmesiden samt i facebookgruppen.
j) Flyers, udarbejdelse, tryk og omdeling. Lone og Anni udarbejder og organiserer.
4. Status på infoskærm og hjemmeside. Der er aftalt møde mellem Lone, Anni og Stig Andersen, som
administrerer hjemmeside for Kvanløse Sogns Beboerforening. Facebooksidens opsætning skal ændres
jf. beslutning på sidste møde. Jimmy oplyste, at infoskærmen ikke virkede, men at problemet ikke var

undersøgt. Det blev aftalt, at Mia skulle checke, om den var tændt og give Jimmy besked.
Facebookopsætningen var endnu ikke ændret (ansv. Jimmy/Anni). Jimmy oplyste, at Christian var gået
i dialog med hallen om opsætning af skærm der, og at en skærm i Kvanløse også overvejes.
5. Ansøgninger om tilskud fra Lokalforum. Gennemgang og behandling af evt. indkomne ansøgninger.
Ingen ansøgninger.
6. 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, og arbejdsgruppen har efterfølgende meddelt, at de ikke
ønsker at arbejde videre med sagen. Punktet foreslås lukket. Arbejdsgruppen har meddelt
kommunen, at man ikke ser noget perspektiv i at fortsætte arbejdet. Punktet udgår herefter.
d) Hundeskov i Silverpark. Behandles pt. i administrationen, hvor indstillingen er velvillig.
e) 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
deltog. Mødet var mest et ”brainstorming-møde”. Der deltog 2 repræsentanter for Ugerløse og 1
for Undløse. Næste step er offentliggørelse af spørgeskemaundersøgelsen, som blev foretaget
tidligere, og derefter vil der blive indkaldt til yderligere drøftelser i mindre fokusgrupper.
f) Film om lokalområdet – status? Under færdiggørelse. Styres nu af Christian.
8. Orientering om information fra Holbæk Kommune m.m.:
a) Spørgeskema vedr. kommunikationsprojektet, som er ved at nå sin afslutning. Bestyrelsen svarer
individuelt på spørgeskema på nettet. Desuden svarer Anni på Felines mail.
b) Kommunen indkalder deltagere til workshop med KMU om cykelstiplan. Vi skal skaffe 2-4
deltagere. Igen medlemmer af bestyrelsen havde mulighed for at deltage, og det blev besluttet at
efterspørge deltagere på facebook (ansv. Anni). Anni tilmelder maks. 4 interesserede efter først til
mølle princippet.
9. Kassebeholdning pr. 31/7 2021: kr. 69.173,42. Ifølge Chris er der ikke brugt penge siden, men der er
ikke kommet regninger for arrangementet md Esben Danielsen.
10. Næste møde: Vi aftalte at holde et kort møde inden vælgermødet i Vommevad forsamlingshus den 3.
november. Anni aftaler med forsamlingshuset.
11. Evt.: Jimmy orienterede om et møde mellem Knabstrup, Mørkøv og Regstrup lokalfora den 6. oktober
om motorvejsfrakørsel ved Knabstrup. Dorthealyst og kommunen ville også deltage. Fra os deltager
Jimmy sammen med medlemmer af den tidligere motorvejsgruppe.

/Anni

