
Referat af konstituerende lokalforums bestyrelsesmøde d. 30/11-22  

På det røde gulv, nr. Jernløse skole. 

Referat: Rikke 

Tilstede: 

Anni Olsen 

Rikke Farsøht Korndal 

Uke Krasnigi 

Jesper Christensen 

Chris Frøslev 

Ea Riccio 

Peter Nilsson 

Mathias Steen Kildegaard 

David Bækgaard 

 

Vi begyndte med en kort præsentationsrunde af os selv.  

- Anni: Har boet i Sdr. jernløse i ca. 4 år og har før været med i lokalforum. 

- Ea: Har boet i Undløse. I 2011, flyttede hun til Holløsevej. Har tidligere været med i lokalforum. 

- David: fællesskaber for Regstrup. Han er dog på vej ud, ny fællesskaber… Christina Hvalsø. David er med et 

stykke tid endnu for at få fulgt den nye bestyrelse godt på vej. Vi ringer bare hvis behov 

- Üke: har boet i Regstrup i et år. Bor i det nyeste byggeri for enden af Ringvejen. Er til daglig entrepriseleder. 

- Peter: Bor på Nørupvej har været i lokalforum siden 2017-18 til ca. 2020 hvor han har været formand. Er nu 

formand for ”fællesskabet” i Jernløsehallen. 

- Mathias: Bor på gl. Skovvej og har boet det siden 2010 IT  

- Rikke: Har boet her siden 2008.  Var også med i lokalforum sidste år også. Har været meget aktiv omkring 

cykelstiprojekt Søstrup/Holbæk og Ringvejen/trafikgruppe. 

- Chris boet her siden 1974. Han har været med i lokalforum af flere omgange og er Er kasser’.Desuden er han 

sekretær i grundejerforeningen , formand for vandværket samt stifter af Flagalleen. 

- Jesper: Bor på Løvenborgvej og har boet her i området altid. Han har bl.a. været en del af knabstrup 

gymnastikforening,  det lokale vandværk samt FORS’  bestyrelse. 

 

 



 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Ea Riccio 

Næstformand:  Üke Krasnigi 

Kasser´: Chris Frøslev 

IT: Mathias Steen Kildegaard 

Sekretær: Anni Olsen 

 

Lokalgrupper og aktiviteter i området vi skal holde øje med / have fokus på: 

Motorvejsgruppe. Kontakt gerne Nicolai Parslow ,som har været aktiv i gruppen helt fra begyndelsen 

Silverpark: Den ved Anni noget om  

Lokal Trafikgruppe: Rikke  og Üke er aktive i den 

Cykelstigruppe: Rikke, følger stadig med på sidelinjen af den 

Erhvervsområdet.  Borgmesteren har indkaldt til møde 16 dec. 13.30-14.30 på Kanalstræde med Karen Thestrup. Der 

kan efter mødet tales frit i bestyrelsen om det omtalte emne, så vi kan få en fælles forståelse for projektet 

Boligstrategigruppe: Den har vi ikke nogen på, men der skal holdes øje med,, hvad der rører sig i området. 

 

Der er fastlagt møder hver den sidste tirsdag i måneden med start i Januar.  

Rikke booker det røde gulv på følgende datoer: 

31/1-23 

28/2-23 

28/3-23 

25/4-23 

30/5-23 

27/6-23. 


