
Lokalforum Regstrup, Generalforsamling den 9. november 2021, kl. 20:15 – Referat 

Sted Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning v/Jimmy Singerholm 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Chris Frøslev 
4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag. 
5. Vedtægtsændringer 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Eventuelt 

Der var 29 deltagere til generalforsamlingen, inkl. 5 bestyrelsesmedlemmer. En stor del af 
deltagerne i dagens forudgående arrangementer, herunder lokalforumsmødet om Trafikale forhold i 
og omkring Regstrup/Nr. Jernløse, forlod Makvärket inden generalforsamlingen. 

Den præsentation, som blev brugt ved generalforsamlingen, vedlægges dette referat. 
 
Lokalforums formand, Jimmy Singerholm, bød velkommen og gik direkte videre til dagsordenen:  

1. Valg af dirigent: 

Jimmy foreslog Samuel Leth-Larsen. Der var ingen modkandidater. Samuel takkede for valget, og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter gav han ordet videre tilbage til 
Jimmy. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/Jimmy Singerholm 

Jimmys fortalte om arbejdet igennem de forgange 2 år, hvor meget var blevet påvirket af Corona-

situationen: 

Under corona har lokalforum Regstrup ikke siddet stille, de har arbejdet på flere fronter og dette er 

noget af det de har haft fingrene i. 

• Lokalområdetræf for alle kommunens lokalforummer (Dette blev desværre aflyst grundet 

corona) 

• Nyere hjemmeside 

• Digitaltkort for vores steder lokalt 

• Infoskærm i dagli brugsen i Regstrup og i Nr. Jernløse hallen 

• Tilflytter film 

• Møder med andre lokalforummer og samarbejdspartner 

• Deltaget i kommunal udviklings konference 

Andre initiativer som lokalforum kender til der bliver arbejdet på 

• Udvikling af skov og hundepark på den gamle silverpark grund i Sdr. Jernløse 

• Boligstrategi for lokalområdet 

• Udvidelser på Grønne hjerte i Regstrup 

Tilflytterfilmen var netop blevet klar, og det var meningen, at den skulle vises, men pga. 

netværksproblemer måtte det opgives. I stedet ville den blive lagt på hjemmesiden efter 

generalforsamlingen. 



I forlængelse af formandens beretning spurgte Henrik Gravesen, om nogen kunne fortælle noget 

mere om, hvor ressourcetrækket i virkeligheden har ligget. Lone Plovstrup svarede, at der bliver 

trukket forskelligt – sådan er det i alle bestyrelser. Vi har haft det godt, har arbejdet fint sammen. Vi 

er lykkedes meget godt med at balancere, men kunne have ønsket flere bestyrelsesmedlemmer. I 

hele perioden manglede Søstrup, og fra Kvanløse havde vi kun en repræsentant i kort tid. Henrik 

Gravesen bemærkede, at det var vigtigt at vide for andre, at det har fungeret fint. Lone oplyste, at 

der havde været mange tiltag til ting, som ikke blev til noget eller døde ud pga. Corona. Jimmy 

tilføjede, at det var fedt, at der var kommet nogle ting, vi kunne arbejde med, som digitalt kort og 

infoskærm. Det var ærgerligt, at der havde manglet repræsentation for to områder, når vi har haft 

en historik, hvor nogle ikke følte sig hørt. Lone roste fællesskaberne, David Bækgaard-Jakobsen og 

Christian Kobbernagel, som havde været gode for os.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Chris Frøslev 

Chris Frøslev gennemgik det reviderede regnskab for henholdsvis 2019/20 og 2020/21 (se 

regnskaberne i præsentationen). Begge regnskaber blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen havde foreslået flg. vedtægtsændringer:  

§6 stk. 1 ændres, således at generalforsamling kan afholdes i oktober eller november:  

Nuværende ordlyd:  

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned i forbindelse med 

Lokalforumsmøde. 

Ændres til: 

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned i 

forbindelse med Lokalforumsmøde. 

Henrik Gravesen foreslog for at undgå nogen mulighed for fortolkning flg. ordlyd: 

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned i forbindelse 

med Lokalforumsmøde.  

Dette blev vedtaget. 

§9 stk 6 ændres tilsvarende: 

Nuværende ordlyd:  

Stk. 6 Det tilstræbes, at der afholdes lokalforumsmøder 3 gange årligt. Hvor sidste møde er i 

november sammen med generalforsamlingen 

Ændres til: 



Stk. 6 Det tilstræbes, at der afholdes lokalforumsmøder 3 gange årligt. Hvor sidste møde er sammen 

med generalforsamlingen 

Ændringen blev vedtaget. 

 

Der indsættes en ny paragraf 7 om digital generalforsamling – efterfølgende §§ ændrer nummer: 

§7 Digital generalforsamling 

Stk. 1 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

Stk. 2 Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan 

afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i 

forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital 

generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at 

vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte 

system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under 

hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 

generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Stk. 5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i 

forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan 

de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om 

fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

Stk. 6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 

generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre 

muligheden for hemmelig afstemning. 

Henrik Gravesen mente, at formuleringen i stk. 1 kunne misforstås og foreslog i stedet flg. 

formulering: 

Stk. 1 Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en generalforsamling, som udelukkende er digital. 

Med denne ændring blev hele den nye paragraf vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Da generalforsamlingen omfattede to år, var hele bestyrelsen på valg. Af den gamle bestyrelse 

ønskede kun Jimmy Singerholm at genopstille. Jimmy blev valgt. Desuden valgtes:  

Magdalene Nielsen som repræsentant for Kvanløse 

Per Bruhn som repræsentant for Søstrup 

Henrik Gravesen overvejede at stille op som repræsentant for Regstrup/Nr. Jernløse, men ønskede 

forinden at få lidt afklaring af rollen. Henrik spurgte til arbejdsgrupper oprettet i regi af Lokalforum. 

Er det bestyrelsen, der driver arbejdsgrupper? Hvad er holdningen, hvis man er bestyrelsesmedlem 

og ønsker at være med i arbejdsgrupper. Lone Plovstrup svarede, at i den gamle bestyrelse har alle 

været i arbejdsgrupper – alle er ildsjæle, men man skal skille kasketterne ad. En ny bestyrelse må 



finde ud af, hvordan man gerne vil arbejde. Jimmy tilføjede, at man ikke kan udtale sig på 

bestyrelsens vegne, hvis alle ikke er enige.  

Mia Stoltz Nielsen understregede, at den afgående bestyrelse havde valgt at holde det politiske ude 

af bestyrelsen. Man må udtale sig privat. Hertil mente Henrik, at ingen kan skille det ad. Anni Olsen 

gjorde opmærksom på, at der med den nye model for borgerinddragelse vil komme flere ting ud til 

Lokalforum.  

Ea Riccio nævnte, at Undløse har haft borgerinddragelse hele tiden. Der er det ikke lokalforum, der 

træffer beslutningen, det er borgerne, idet alt lægges ud i grupper. Grupperne, som består af de 

borgere, sagen vedrører, tager stilling. Det er ikke lokalforums ansvar, hvad borgerne synes, og 

Lokalforum skal ikke påduttes en holdning, som andre måtte have.  

Iflg. Christina Hvass Hansen var der endnu ikke lavet handleplaner for, hvordan inddragelse skal 

foregå. Det skal en ny kommunalbestyrelse gøre.  

Rikke Farsøht Korndal udtrykte, at Lokalforum ikke må træffe beslutninger på hele lokalområdets 

vegne.  

Rasmus Brandstrup Larsen gentog, at der ikke er lavet handleplaner for den model, som er fremlagt, 

men at en ny kommunalbestyrelse skal diskutere det med lokalområderne. Der er lagt op til, at det 

ikke kun er lokalfora som kan udtale sig, men at det er lokalsamfundet. Det mest formaliserede er 

Lokalforums bestyrelse, men det er ikke ensbetydende med, at det er det eneste forum, der er i 

lokalområdet. Der kan være mange. Det er vigtigt for KB at finde ud af, hvad der er i det enkelte 

lokalområde.  

Efter denne dialog besluttede Henrik Gravesen at stille op for Regstrup. Men han gjorde det med 

den bagtanke, at vi må se hvad der kommer til at ske. Der må ikke være nogen selvbestaltet 

repræsentation, og man skal kun tale for dem, man rent faktisk har fået mandat til at tale for.  

Der var ingen kandidat til posten som repræsentant for Sdr. Jernløse. 

Ea Riccio meldte sig til den ene af de to resterende poster – under forudsætning af, at man gerne må 

være med i arbejdsgrupper samtidig. Ea blev valgt.  

Rikke Farsøht Korndal ville gerne være suppleant, men ønskede ikke at gå ind i bestyrelsen. Christian 

Kobbernagel var på lidt længere sigt interesseret i at være i bestyrelsen. Forsamlingen valgte begge 

som suppleanter uden en forventning om, at de pt. indtræder i bestyrelsen. 

Herefter lukkede dirigenten valget med henvisning til, at bestyrelsen kan være selvsupplerende. 

Keld Saxtoft blev genvalgt som revisor 

Anni Olsen blev valgt som revisorsuppleant.  

 

7. Eventuelt 

Samuel Leth-Larsen spurgte til fællesskabernes rolle. David Bækgaard-Jakobsen svarede, at det er alt 

stort og småt. Primært vedr. lokalforum, men også fra alt andet, f.eks. fra Banedanmark vedr. broen. 

Biogassagen har revet godt op i Regstrup, og David har derfor støttet meget. Christian Kobbernagel 

tilføjede, at han har været sat ind som ekstra støtte omkring det digitale kort. Der hat været 

udfordringer både med Corona og af teknisk art. Christian fortsætter i den lokale gruppe der 

arbejder med kortet. 



Pia Bøllund Kofoed fra Nr. Jernløse skole oplyste, at skolen er meget interesseret i at blive involveret.  

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet tilbage til Jimmy Singerholm. Jimmy 

takkede dirigenten for gennemførelsen. Han takkede også de afgående bestyrelsesmedlemmer, 

Chris Frøslev, Mia Stoltz Nielsen, Lona Plovstrup & Anni Olsen, og sagde slutteligt tak for i aften til 

deltagerne. 


