
Lokalforum Regstrup 

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2023 kl. 19-21. 

Sted: Nr. Jernløse Skole, ”Det røde gulv” 
Deltagere: Ea Riccio, Ukë Krasniqi, Chis Frøslev, Rikke Farsøht Korndal, Peter Nilsson, Mathias Steen 
Kildegaard, Anni Olsen (ref.) 
Fraværende: Jesper Christensen. Der deltog ingen fællesskaber.  

Dagsorden:  

Mødet var indkaldt ekstraordinært og omhandlede samarbejde om motorvej og planstrategi mellem de 4 
lokalområder, Jyderup, Mørkøv-Stigs Bjergby-Skamstrup, Knabstrup og Regstrup. Der blev afholdt et 
fællesmøde den 12. dec., hvor Anni deltog sammen med Nikolaj Parslov fra trafikgruppen. Dette møde 
resulterede i en anbefaling om at indgive fælles høringssvar til såvel planstrategi som motorvej samt i en 
invitation til et fællesmøde med politikerne, og derfor var det brug for, at bestyrelsen talte sammen.  

Følgende blev drøftet: 

1. Hvem kan/vil deltage i planlægningsmødet mandag den 9. januar 2023 kl. 19.30 i Foreningslokalet i 
Mørkøv-hallen? => Ea, Rikke og Anni deltager. 

2. Hvem kan/vil deltage i mødet med politikerne onsdag den 16. januar kl. 19 i Knabstruphallen? => Ea, 
Rikke, Peter og Ukë deltager. 

3. Hvordan kan vi bidrage til at støtte en fælles holdning til motorvej og byudvikling i vores 4 
lokalområder? => Vi vil gerne støtte op om begge dele og vil derfor gerne medvirke til fælles 
høringssvar. Ud over en fælles holdning til, at motorvejen skal bruges til at styrke egnens udvikling, 
må hvert område arbejde specifikt på eget områdes foretrukne udvikling. 

4. Har nogen lyst til at bidrage med et kort indlæg på mødet 11. januar og i givet fald om hvad? => Ingen 
havde lyst. 

5. Høringssvar til motorvejshøringen => Vi blev enige om, at Regstrup Lokalforum indsender høringssvar 
til støtte for tiltag, som kan begrænse trafikforøgelsen igennem vores byområder. Dvs. primært 
østvendte ramper ved Knabstrup. Vi kunne i øvrigt ikke finde oplysninger om høring eller svarfrist. Vi 
aftalte heller ikke, hvem som udarbejder svaret.  

6. Høringssvar til Planstrategien => Fælles høringssvar aftales (skitseres?) på mødet den 9. januar med 
de 4 lokalområder. Rikke udarbejder udkast til Lokalforums eget høringssvar, som lægges på 
hjemmesiden og i Facebook-gruppen i tide til, at lokalområdet har mulighed for at kommentere. 
Høringsfristen er 23. januar 2023. 

 
Næste møde finder som tidligere aftalt sted tirsdag den 31. januar kl. 19-21. 
 
/Anni 


