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1. Status siden sidst.
Formand Lokalforum Ellen Lundsgaard henviser til beretning fra generalforsamling. ( Se referat generalforsamling – bestyrelsens beretning, 1. marts
2022, PDF).
2. Nyt fra Holbæk kommune (mobilitetsplan) v/ Ida Andersen fra Trafik og
Mobilitet og Christian Fonnesbech-Aagaard.
Christian: Der er ved at blive udarbejdet en samlet mobilitetsplan for Holbæk
kommune, den skal tage højde for fremtidige mobilitetsudfordringer samt
udviklingen i de forskellige områder af kommunen.
Kommunen vil gerne kende til borgernes transportvaner, Holbæk kommune
vokser, flere biler – her tænkes især på den massive trafik ind og ud af Holbæk
by. Målsætningen er at finde de bedste grønne løsninger, da der er et mål om
70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 og CO2-neutral i 2050. Der skal
tænkes på en sund, tryg og lige transport for alle i kommunen.
Borgere kan hjælpe ved at udfylde et spørgeskema på kommunens
hjemmeside.
Ida: I mobilitetsplanen skal der tænkes på alternative og kollektive
transportformer i lokalområderne som cykel, gang og tog.
Der planlægges fokusgrupper for mobilitetsbehov – eksempelvis pendlere,
unge i uddannelse, foreninger mm.
Opfordrer til at udfylde spørgeskema.

3. Nyt fra interessegrupper mm.
a. Motorvejs-gruppen.
b. Stigs Bjergby gruppen.
c. Skærm-gruppen.
For a, b og c henvises til bestyrelsens beretning, se pkt. 1

d. Bosætnings-gruppen.
Søren H. Rasmussen bliver jævnligt kontaktet, der er interesse for køb af jord
til byggegrunde. En mulighed kunne være at få bønderne ud af nuværende lokalplan, så dem der vil sælge jord kan få lov til det. Ellers er der ikke så meget
der kan siges pt.
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e. Trafikgruppen.
Projekt cykelsti starter i dag. Hastigheden i byerne vil blive ændret til 40 km/t
og imellem byerne til 60 km/t. Bump bliver erstattet af hævet flader.

f. Blomsterkummer.
Hjælp søges til pasning af kummer – ingen meldte sig.
4. Gode ideer og påfund … bl.a. til arrangementet Løb Foråret i møde.
Løbet kommer til at foregå på Rævebjerg lørdag den 9. april kl.10.00.
Der vil blive lavet ruter – deltagere kan vælge at gå eller løbe.
Trøjer fra Nordea Fonden. Bjergby støtteforening sætter telt op.
Vedr. præmier – høre kino om evt. gavekort til biograf.
Søger folk til hjælp på dagen.

5. Meddelelse fra foreninger og institutioner.
a. Stigs Bjergby
Der er generalforsamling den 29. marts. kl.18.00
Dilettant den 12. marts.
Fællesspisning i forsamlingshuset den 7. april kl. 18.30
b. Skamstrup
Gitte Husballe fortæller at Skamstrup mølles ene vinge er i stykker og at alle
vinger skal males. Mangler projektleder og efterlyser hjælpere.
Jens Christensen kan sige at der er gang i udlejning og aktiviteter igen.
Fået penge til forskønnelse af legeplads. Der skal også bruges penge til stisystem.
Foredrag den 17. marts, FNs 17 verdensmål ved Per Pinstrup-Andersen.
Oktoberfest den 14. april fra kl. 13 – 21.
Generalforsamling den 31. marts
Fredagscafe og fællesspisning er i gang igen.
c. Mørkøv Borgerforening
Formand Poul Erik Frandsen meddeler at der er generalforsamling fredag den
4. marts i Mørkøv Hallen.
Den 26. marts holder Dansk køreselskab kursus for hjælpere.
Den 3. april, ren by – start ved Multihuset.
Internationalt kørestævne den 27. april.
Sankt Hans på Rævebjerg den 24. juni.
Dansk køreselskab holder landsstævne den 27. august.
Vedr. kræmmermarked, så er der som nyt blevet dannet et markedsudvalg.
Bord/bænkesæt indkøbt, 1 sæt stå ved ræven og 1 sæt nede.
d. Mørkøv Hallen
Har holdt generalforsamling – alle blev genvalgt.
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e. Mørkøv Kino
Aase Stensborg fortæller at der holdes generalforsamling den 20. marts kl. 10
til brunch – kræver tilmeldning.
Der er mange film premiere, da de har været udskudt.
Hjælpere søges.
f. Institutioner mv.
Frank Kaster Rosenvænget fortæller at fra den 17. januar var alle aktiviteter i
gang igen.
Der har lige været årsmøde – der er nu 45 frivillige.
Ombygningen blev færdigt nytår 20/21.
Fra den 4. april er der 4 timers fri parkering på Rosenvænget i stedet for 2 timer, det viste sig at være alt for kort tid.
Udendørsområde – holde afdelingsmøde med boligselskabet med fremlæggelse
af ideer.
g. – og hvem der ellers har lyst til at fortælle om deres aktiviteter i 4440
- området.
Alex varmeværket fortæller at varmeplan for Holbæk kommune er i fuld gang,
det er et kæmpe projekt.
Interessegruppe (varme) blev dannet – Stefan Sølberg, Niels Frimann og Niels
Blauner.

6.Evt.
Ellen L fortæller at der er tilbudt en børneteaterforestilling – foregå i forbindelse med andet arrangement.
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