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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. maj 2022. 

Mødedeltager: Ellen Lundsgaard, Linda Hartsø, Stefan Sølberg,  

Karsten Mogensen og Lene Lynge Hansen. 

Fravær: Niels Frimann og Annie Larsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2. Orientering fra formanden, EL. 

EL orienterer om at der er kommet en mail fra Holbæk komme vedr. Arkitek-

turpolitik. Et projekt, hvor man kan gå ind på deltag.holbaek.dk og beskrive 

ideen. Det kan være bevaringsværdige bygninger, landskaber osv. 

EL vil lægge Mørkøv Station op på siden.   

 

3. Orientering fra kasserer LH. 

Har modtaget kr. 10.000 af Nordea Fonden 

Fået det årlige tilskud fra kommune på kr. 24.000  

Der bliver trukket kr. 59,00 pr/mdr. til OK mobil, det skal afklares med Henrik 

Lehmann hvad det dækker.  

Penge for trøjer skal ligeledes afklares.  

 

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

 

 a. Cykelstiprojekt(er) mm..   

Tidsplan kan ses på Holbæk kommunes hjemmeside. Cykelstiprojektet er efter 

planen færdigt den 30. september 2022, hvis alt går vel. 

Bestyrelsen går i tænkeboks for ideer til åbningsarrangement af cykelsti, der 

måske kan afholdes i oktober.    

 

 b. Motorvej, erhvervsområder mm.   

Der skal holdes et borgermøde i maj for at drøfte projekt solcellepark og er-

hvervsareal. 

 

 c. Energiplan.    

Varmeplan i høring. 

SS fortæller at der har været Borgermøde i Stigs Bjergby vedr. drøftelse af 

fremtidig varmeforsyning. 5 studerende fra Ålborg Universitet i København og 

i samarbejde med Holbæk kommune var på besøg, de vil undersøge forskellige 

muligheder for fremtidig varmeforsyning - senere vil de komme ud og fortælle 

om hvad de er kommet frem til af forslag. 
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 d. Hjemmesiden.   

Gert Clausen vil præsentere hjemmesiden på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

 e. Stationen.   

Input angående Mørkøv Station er sendt til Ida Andersen, Holbæk kommune. 

Der er en lokalplan for Stationen. Kommunen har låst DSB i hvad den må bru-

ges/være til. Planafdelingen vil hjælpe Ida, så der er overensstemmelse mellem 

lokalplanen og de ønsker der er for stationsbygningen.  

 

 f. Samarbejde med institutioner / foreninger.  

Samarbejdet er lidt uformelt. Rosenvænget inviterer.  

Skolen er lidt mere aktiv. Lokalforum var inviteret til indvielse af ny klub og 

deltog. Vi inviteres næsten hver gang med til bestyrelsesmøderne i hallen.  

 

 g. Arbejdsfordeling. 

Den nuværende arbejdsfordeling fortsætter. 

I dagsordenen vil orientering fra interessegrupper blive ændret til drøftelse af 

fokusområder. 

 

5. Forretningsorden 

Der ændres i forretningsorden: Borgermøder ændres til efter behov, med afhol-

delse skiftevis i de 3 byer. 

Der blev talt om hvad der skal til for at tiltrække folk til Borgermøder. Evt. et 

interessant indslag. 

LH foreslog at der kunne holdes Borgermøde med mad – sikkert et godt træk-

plaster. 

 

6. Evt. 

Udleveret nøgle til Stefan S og Lene H 

Næste bestyrelsesmøde den 15. juni kl. 19.00 i foreningslokalet. 
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