
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 2. februar 2023 kl. 19-21. 

Sted: Nr. Jernløse Skole, ”Glasburet” 
Deltagere: Jesper Christensen, Chis Frøslev, Mathias Steen Kildegaard, Rikke Farsøht Korndal, Ukë Krasniqi, 
Peter Nilsson, Ea Riccio, Kim Bille Olsen (ny fællesskaber), David Bækgaard-Jakobsen (afgående 
fællesskaber), Anni Olsen (ref.) 
 

Referat:  

• Godkendelse af referat: Referatet fra mødet d. 3. januar blev godkendt. Fremover gælder, at 
kommentarer til referatet skal fremsendes inden 14 dage efter, at referatet er udsendt til bestyrelsen. 
Kommer der ingen kommentarer, er referatet automatisk godkendt.  

• Valg af dirigent: Peter Nilsson blev valgt.  

• Præsentation af ny fællesskaber: David introducerede Kim Bille Olsen, som derefter fortalte om sig 
selv. Kim er fællesskaber for Stestrup og St. Merløse og har netop afgivet Mørkøv for at kunne blive 
fællesskaber for os. Resten af sin arbejdstid bruger Kim som Social Vicevært i Jobcenteret og arbejder 
pt. med ukrainske flygtninge, som er midlertidigt indkvarteret forskellige steder i kommunen. Kim har 
været fællesskaber siden 2018 og har lang erfaring fra forskellige kommunale og private områder, bl.a. 
som virksomhedskonsulent.  

• Drøftelse af, hvilken betydning det har, at Regstrup er udpeget som særligt fokusområde: Der kom 
ikke noget klart svar på dette, og formålet med udpegningen er måske i færd med at gå tabt i den 
aktuelle besparelsesrunde. Kim undersøger nærmere.  

• Drøftelse af ansvarsområder i bestyrelsen: Vi enedes om, at Rikke og Ukë fortsat er primært ansvarlige 
for trafik. Resten tager vi hen ad vejen.   

• Status på igangværende sager med (mulig) relevans for Lokalforum:  
Følgende emner havde været oppe siden sidste møde eller er på vej i nærmeste fremtid. Status er:  

 
o Høring Planstrategi: Lokalforum Regstrup har deltaget i et samarbejde med lokalfora for 

Jyderup, Mørkøv og Knabstrup, og der er afgivet et fælles høringssvar fra de 4 lokalområder. 
Lokalforum Regstrup har desuden indsendt et selvstændigt høringssvar. 

o Høring Motorvej (Vejdirektoratet): Også her er der afgivet fælles høringssvar fra de 4 
lokalområder. Lokalforum Regstrup vil indsende eget høringssvar, og Rikke er primus motor. 

o Høring Råstofplan: Høringen er afsluttet. Den gamle bestyrelse har muligvis været orienteret, 
men den siddende bestyrelse hørte først om sagen få dagen før høringsfristens udløb, da vi fik 
en anmodning om støtte fra Tuse-Butterup Lokalforum. Vi havde ikke mulighed for at nå at 
reagere på henvendelsen. Ea orienterer Tuse-Butterup lokalforum. 

o Teknisk høring Arkitekturpolitik: Vi har modtaget første udkast til udtalelse. Fristen er 8. feb. 
Vi vil gerne indsende høringssvar. Vi vil koncentrere os om de dele, der er relevante for vores 
område, dvs. landsbyer og åbent land. Anni er primus motor. 
Kim henledte opmærksomheden på platformen ”Deltag Holbæk”, 
https://deltag.holbaek.dk/da-DK , hvor alle kan registrere sig og deltage i debatter om 
forskellige projekter. Her er Arkitekturpolitikken oprette som projekt. (ref.: Men selve udkastet 
ligger ikke på portalen, det har vi fået tilsendt i en mail).  

o Høring Mobilitetsplan: Denne plan forventes at blive sendt i høring efter næste 
kommunalbestyrelsesmøde. P.t. kan den bl.a. ses som bilag til pkt. 12 her: 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=29cf5df5-2a48-4464-9f72-e5a99b7b4bb8 . Vi aftalte, at 
Rikke og Ukë kigger på planen og udarbejder stikord til en drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

https://deltag.holbaek.dk/da-DK/
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=29cf5df5-2a48-4464-9f72-e5a99b7b4bb8


o Solcellepark ved Søstrup Elle: Jordejeren har rettet henvendelse til en række beboere, men 
sagen er ikke behandlet i kommunen. Der er tale om næsten hele området mellem Søstrup Elle, 
Regstrup og Nørupvej. Ea har yderligere information, som hun lovede at fremsende til resten af 
bestyrelsen. Det blev foreslået at tage emnet op på næste åbne lokalforumsmøde.  

o Møde om Grøn erhvervspark ved Snævre 27. feb. 2023: Alle, som ønsker at deltage, har 
tilmeldt sig.  

o Møde om Seniorpark ved Kvanløse/Sdr. Jernløse 31. jan. 2023: Peter, Ea og Anni deltog. Det 
var svært at finde ud af substansen, og vi afventer nærmere. 

o Henvendelse fra Kristian Søllner om hastighedsdæmpende foranstaltninger i Sdr. Jernløse: 
Kristian havde bedt om Lokalforums støtte hertil. Anni havde på forhånd haft en snak med 
Kristian om at afholde et møde i Sdr. Jernløse og ville gerne via fællesskabernes ”Tilbud om 
kurser og læringsarrangementer” bede om støtte fra fællesskaber / trafikgruppe ved dette 
møde. Anni arbejder videre sammen med Kim og Kristian Søllner.  

o Møde om fremtidens opvarmningsformer 8. feb. 2023: Anni lovede at tage noter fra mødet og 
sende til bestyrelsen.  

o Andet – f.eks. nyt fra foreninger, igangværende arbejdsgrupper etc.?: Anni oplyst, at Sdr. 
Jernløse Bylaug er ved at få luft under vingerne. Peter fortalte om status på det udendørs 
fitness-anlæg ved hallen og om tanker om at bygge et springcenter i samarbejde mellem 4 
områder.  

• Kommunikation af referater og høringssvar mm. på hjemmeside / facebook: Referater lægges på 
hjemmesiden, når de er godkendt af bestyrelsen. Vi skal være obs. på fortrolighedshensyn og GDPR. 
Høringssvar lægges på hjemmesiden, når de er indsendt.  

• Status på infoskærm, hjemmeside og facebook:  
o Infoskærmene er lukket ned, da kommunen er ophørt med at betale licensen. Det koster 1.450 

kr. pr. skærm pr. år. Vi vedtog at betale og åbne skærmen i Brugsen hurtigst muligt. Vedr. 
skærmen i hallen er der også netværksproblemer, og det blev aftalt, at Mathias samarbejder 
med Christian Korndal om at få den i gang.  

o Mathias fik opbakning til at opdatere hjemmesidens design. Vi besluttede at lade mail-listen 
udgå – igen GDPR – og anvende opslag på Facebook og hjemmesiden til kommunikation.  

o Mathias opretter en Lokalforum-profil på Facebook, så opslag fra Lokalforum ikke fremtræder 
som personlige.  

• Behandling af evt. ansøgninger om tilskud fra Lokalforum: Ingen ansøgninger.  

• Fremtidige aktiviteter, herunder åbne lokalforumsmøder:  
o Lokalforumsmøde afholdes tirsdag den 25. april 2023.  
o Bestyrelsesmødet, som oprindeligt var planlagt til den 25. april 2023, flyttes til 18. april. 
o Bestyrelsesmødet, som oprindeligt var planlagt til den 28. marts 2023, flyttes til 21. marts. 

• Næste møde: Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19-21, Det røde gulv.  

• Evt.: Der var kommet en rykker fra kommunen vedr. formaliteter omkring udbetaling af foreningens 
tilskud. Det viste sig, at den oprindelige mail var tilgået den gamle bestyrelse. Chris og Ea følger op.  
Kim henledte opmærksomheden på Fællesskabspuljen, som alle kan søge til alle formål, som kommer 
fællesskabet til gode. Han mindede også om at kommunen har forskellige ting, der kan lånes, herunder 
en grejtrailer til vedligeholdelse af arealer, samt cirkustelt, lydanlæg og afspærringsmaterialer til brug 
ved arrangementer. Cirkusteltet skal dog opsættes og nedtages af professionelle, og det skal der 
betales for.   
Til sidst sagde vi farvel og tak til David, som har været en fantastisk, meget konstruktiv og tålmodig 
fællesskaber. Vi glæder os nu til samarbejdet med Kim.  

 
 
/Anni – 03.02.2023 (Rettet 15.02.2023) 


