Mørkøv Lokalforum

Lokalforum 4440
Mørkøv Hallen
Skamstrupvej 7,
4440 Mørkøv
morkov.lf@gmail.com
Formand:
Ellen Lundsgaard
Tlf. 20 73 99 38
E-mail:
Evlundsgaard@gmail.com
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Niels Frimann
Tlf. 22 14 98 34
E-mail:
Ln.frimann@gmail.com
Sekretær:
Lene Lynge Hansen
Tlf. 25 65 67 94
E-mail:
Lenenielsh@icloud.com
Kasserer:
Linda Hartsø
Tlf. 21 62 60 81
E-mail:
Linda@lh-revision.dk

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 12. oktober 2021.
Mødedeltager: Ellen Lundsgaard, Niels Frimann, Linda Hartsø, Stefan Sølberg
og Lene Lynge Hansen.
Fravær: Per Martin Hansen og Annie Larsen.
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2) Orientering fra formanden, EL.
Der har været topmøde i Holbæk Sportsby, hvor Ellen L, Niels F og Bente (kino) deltog. Efterfølgende har EL deltaget i 3 møder angående nyt oplæg om
hvad lokalforum og fællesskaber skal være.
Byvandring med Knud Quist blev afholdt søndag d. 10. oktober, hvor ca. 16
personer deltog.
El har deltaget i et møde på Dortheaslyst vedr. ramper ved Knabstrup for
kommende motorvej.
Det er oplagt at Jyderup, Knabstrup og Mørkøv sætter sig sammen for at se på
hvordan motorvejstykke skal udformes.
Tillæg til VVM rapporten, der er 10 år gammel – politikere skal påvirkes.

Bestyrelsesmedlem:
Stefan Sølberg
Tlf. 40 19 72 62
E-mail:
Stefansolberg@outlook.com

3) Orientering fra kasserer.
Intet nyt

1. Suppleant:
Per Martin Hansen
Tlf. 53 73 54 55
E-mail:
Permartin32@gmail.com

4). Drøftelse af fokusområder – status, indsats og forankring.

2. Suppleant:
Annie Larsen
Tlf. 20 32 95 79
E-mail:
Annie-benny@mail.tele.dk

www.4440mørkøv.dk
Og på facebook
Lokalforum vi samler 4440

a. Cykelstiprojekt(er) mm
Der er sat flag op – Trafikgruppe vil prøve at holde et møde med Lars B inden
jul.
b. Motorvej og erhvervsområder
Motorvej er drøftet i pkt. 2. Evt. gå sammen med Jyderup om udvikling af erhverv, da der ikke er afsat noget til erhvervsområde. Mulighederne skal udnyttes.
c. Energiplan
Det kunne være et punkt på vælgermødet. Holbæk kommune har ikke lavet en
varmeplan. De små lokalsamfund må trække arbejdshandsken på og danne en
gruppe af folk til at gå ind i det.
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d. Hjemmeside
Gert ser på andre programmer, der vil passe bedre til ny hjemmeside. WordPress er ikke så simpelt, som vi håbede på.
e. Opfølgning på ”Topmødet” om Lokal forankring
Se pkt. 2
f. Skærme/kommunikation
Der skal findes en model for foreninger m.m. vedr. infoskærme og økonomi.
Skærm Rosenvænget virker ikke – Henrik L ser på den.
g. Stationen
Da der ikke er øremærket midler til Mørkøv station og for at der skal komme
penge til den må der lægges et politisk pres fra Holbæk kommune til folketinget. Nævnes ved vælgermødet samt forslag om hvad stationsbygningen evt.
kan bruges til.
h. Skole
El er blevet kontaktet af Jeppe Jacobsen om at Krummeluren lukker.
Bliver et emne på vælgermødet for at støtte dem i at der er pladsmangel og der
er brug for renovering af Mørkøv Børnehus eller ny institution - også for at
trække folk til området.
i. Stisystemer
Det ligger hen.
j. ”Engen”
Interessegruppe Stigs Bjergby har foreslået at der kunne laves et stisystem –
plantes til med noget pil samt beskære træer. Evt. et legehus overfor Stigs
Bjergby forsamlingshus.
k. Samarbejde med institutioner / foreninger
Intet.
l. Nabogo
Udgået.
5. Planlægning af vælgermøde.
a. Afholdes d. 28. oktober 2021 kl. 19.00 i Mørkøv Hallen. Lokale er
bestilt samt kaffe, snacks m.m.
EL har skrevet til diverse partier for at høre hvem der kommer.
Stefan S sørger for politiker navneskilte.
Politiker får 2 min. Præsentation.
Emner: Erhvervsområde, bosætning, motorvej, stationen, skole og børneinstitutioner.
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b. ordstyrer
Evt. Michael Bosebjerg Jensen eller Ellen Lundsgaard.
6. Evt.
Julefrokost d. 30. november kl. 18.00. Niels F bestiller mad i Hallens cafeteria.

LLH, 15. dec. 2021
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