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Referat af møde i Landsbyforeningen d. 21.4.20

kl. 19.00 online
Inviterede: Kathrine, Louise, Jens, Kurt, Lasse, Laurits, Martin, Stef, og Lars R.
Afbud: Ingen

Forud for dagsordenen.
Mads Bojsen fra Jystrup IF og ansat i DGI orienterede om mulighed for at søge om midler til
padel-tennisbane fra helhedspuljen i kommunen, som godkendes af Landsbyforum. Alle
tilladelser til banen er ved at være faldet på plads, så nu kan der søges igen inden 15. maj.
Landsbyforeningen skal være medunderskriver på ansøgningen.

Vil også søge Nordea fonden ”Her bor vi” til både padel-tennis og andre aktiviteter, som kan
højne aktivitetsniveauet i Jystrup IF. Dette er blot en orientering til Landsbyforeningen.

1. Fast: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Fast: Godkendelse af referat fra d. 16.3.20, og post siden sidst.
Godkendt
Post: mail vedr. stiforløb, som behandles nedenfor. Henvendelse fra Lokalhistorisk forening
om aktiviteter i byen 4. og 5. maj, Lars svarer Lisbeth fra foreningen og Lars præst. Kathrine
fortalte om børne-kunstprojektet på Fru Brugsens hjemmeside, samt fysisk udstilling i Det
Kreative Fælledsskab, med åbning af borgmesteren den 4. maj.

3. Fast: Kort ref. af møder, vi har deltaget i siden sidst.
Ingen bemærkninger

4. Fast: Klyngesamarbejde, status ved Lasse og Landsbyforum, status ved Stef.
Klyngesamarbejdet – ikke meget nyt, naturhuset i Vrangeskov er der planlagt to online møder
om i april og maj, som Lasse deltager i.
Landsbyforum – intet nyt som var værd at referere

5. Kommunikationsstrategi ved Kathrine, input fra øvrige. Bliv inspireret af seneste referat.

Et forsøg på at opsummere drøftelserne:
Lars: mulighed for debat og deling af gode ideer, fx i forhold til klima, dele gode artikler/ideer
som kan bruges i byen, ønsker mere online debat. Foreningen er upolitisk, vil gerne være et
talerør for Jystrup, i forhold til omgivelser, kommune m.m. Der bør lægges nyhedsbrev ud
efter hvert bestyrelsesmøde evt. også løbende når der er nyt som er relevant for byen. Der
må også gerne være nyheder vedr. klyngesamarbejdet. Nyhedsbrev, når der er noget
væsentligt nyt, dette kan både lægges på facebook og jystrup.dk. Evt info fra Lokalhistorisk
forening, Jystrups historie
Lasse: hjemmesiden er måske ikke det rette sted til debat, der debatteres mere på facebook.
Stef: information om det vi ved, stort og småt af interesse for byen, links og egen tekst. Det
skal være indhold som vedgår borgerne i Jystrup.
Martin: Når der informeres, er meget kommunikation lidt internt – fx hvad er Stalden, huske at
få adresser på fx, hvis der indkaldes til et møde eller et arrangement



Lasse: Når fx Stalden nævnes, så kan der linkes til Staldens side/fane på hjemmesiden
Kurt: Ide om Wikipedia om Jystrup, både historie m.m.
Lars/Lasse: præsentation af hvem vi er i Landsbyforeningen
Kathrine: hvad er egentlig landsbyforeningens image i dag?
Lasse: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne, hvem er de, hvad er deres interesser.
Martin: Fru Brugsen, kan gøre kommunikationen personlig, uden at det er hæftet op på en
bestemt fysisk person. Kan give en mere personlig oplevelse ved besøg på facebook.
Kathrine: beskeder fra ”administrator” kan være meget upersonligt
Martin: lidt mere organiseret indhold på hjemmesiden, nemmere at finde rundt på, huske at
linke til relevante steder på siden, overskuelighed. ”Håndbog” om Jystrup.
Kurt: Jystrup guide, som løbende opdateres – hvad findes og hvad sker i Jystrup. Opslag i
Brugsen.
Kathrine: Jystrup folder- opdatering af denne? Den tidligere bestyrelse har besluttet, at det
skulle ske online, på Jystrup.dk
Martin: Evt en god ide at lave en ny Jystrup folder, elektronisk, så den løbende kan opdateres,
nem at bladre i online, nemt at printe – så den fortsat kan udleveres af mæglere osv
Stef: Mange gode grunde til at den bør være elektronisk i stedet for på print
Louise: god ide med en elektronisk folder, kommunikation om hvad landsbyforeningen er og
hvad vi arbejder med, fx i en nyhedsmail, som er kommunikation direkte fra foreningen.
Kathrine: hvad er målgruppen for kommunikationen? Er det kommende medlemmer af
bestyrelsen, yngre mennesker?
Lars: det som ligger på Jystrup.dk er mest envejskommunikation, på facebook er der debat og
siden kan blive oversvømmet af alt muligt, som vi hverken kan eller skal sortere i fra
foreningens side
Drøftelser vedr. målgruppe – er målgruppen hele byen (det er svært) eller kan vi udvælge en
eller to målgrupper fordelt på alder fx vi vil gerne ramme både dem som vi gerne vil have til at
bo i byen osv. Der er stor forskel på hvem vi rammer på de forskellige kommunikationskanaler.
Mulighed for at lave et nyhedsbrev fx hvert kvartal, som kan komme med i Højdepunktet, og
ligeledes på facebook og Jystrup.dk, i samme form. Så rammer vi mange. Her kunne vi
kommunikere om hvem vi er og hvad vi arbejder med her og nu i foreningen. Løbende
kommunikation kan lægges op på facebook og Jystrup.dk, der kunne også sættes noget print
op i Brugsen, hvis der er væsentligt nyt som alle skal have mulighed for at se.

6. IT-vision
Martin – fokus på overskuelighed og brugervenlighed. Intern kommunikation – forslag:
dagsordner og referater, lave en fælles Google drive mappe i stedet? Der er allerede et
Google drev, som den gamle bestyrelse havde adgang til, Martin vil gerne hjælpe Lasse med
at få sat Google drev op og sørge for at den nye bestyrelse har adgang.
Lasse sørger for at alle får adgang til Google drevet.
Martin laver forslag til hvordan den interne kommunikation kan gøres fremadrettet og retter
forskellige uhensigtsmæssigheder (uden større indholdsmæssige rettelser) på hjemmesiden.
Martin vil også gerne komme med forslag til et nyt design, som også passer med vores
identitet og kommunikation.

7. Lokalplanforslag Vårmarken i Jystrup, status.
- Plan- og Boligudvalget?
Louise orienterede om, at lokalplanen er vedtaget, samt processen herfor.
Link til referat m.m.: https://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-14-04-2020
Lars retter henvendelse til kommunen om, at det er en fejl i sagsfremstillingen, at der står, at
der har været afholdt borgermøde, i det dette blev aflyst. Lars læser hvidbogen igennem for at
se, om der er yderligere i hvidbogen, som landsbyforeningen bør spørge ind til eller
kommentere på. Ligeledes skal landsbyforeningen bede om, at der holdes et borgermøde, så

https://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-14-04-2020


snart det er muligt, uanset at lokalplanen er vedtaget, i det der er mange emner i det samlede
høringssvar fra byen, som man gerne vil drøfte med kommunen.

8. Stier i Jystrup og omegn
- Cykelstiprojekt, frist for input 21.4. eller senest 23.4. kl.10
Det er uklart hvad vi egentlig skal forholde os til og der er en masse uafklarede forhold:
hvorfor skal den bløde trafik ledes videre af Borupvej, er det den bedste vej videre til
Vigersted skole. Vi mangler både afklaring på hvad der sker i krydset
Egemosevej/Slettebjergvej inden stiforløbet, og hvad tanken er med at lede cyklisterne under
Roskildevej til Borupvej. Lars laver et udkast til svar til kommunen, primært indeholdende alle
de forhold som ikke er belyst i det vi har fået tilsendt.
- Stigruppe med deltagelse af formand for Friluftsrådet, Sjælland Øst Aksel Larsen
Aksel Larsen vil gerne være tovholder for en stigruppe, Martin vil gerne være
landsbyforeningens medlem i stigruppen, fx hjælpe med at få de stier der er i området
synliggjort på kort m.m. Laurits vil også gerne være med i gruppen. Både cykelsti til skole og
gå-tur stier m.m. ville det være fint at få et samlet oplæg til.

9. Forskønnelse af Jystrup.
- Jystrup torv, nyt fra Stef?
Stef vil prøve at kontakte Statens Kunstfond, i forhold til hvilke dele af sådan et projekt, som
fonden evt. kunne støtte og hvad der skal til for evt. at få nogle midler.

- Tilsåning ved indfaldsveje, Lars
Intet nyt – Laurits sår formentlig snart nogle blomster langs noget af
Slettebjergvej/Egemosevej

10. Projekt Søholmhus og Ringsted kommunes "kloge kvadratmetre"
Ingen aktuel aktivitet pga. Corona

11. 50-års jubilæum, hvornår, hvordan, …
Udsættes til næste år pga. Corona - formentlig

12. Fast: Økonomi, herunder kontobevægelser og underskrevet regnskab 2019 (Laurits).
Vi manglede at betale en faktura til web bureau, det er klaret nu. Nogle sponsorer har fået et
forkert kontonummer, de får en rettet faktura med det rigtige nummer.
Vi afventer et underskrevet regnskab fra Jens Østergaard. Laurits tjekker op på det.

13. Fast: Hængepartier
- Biblioteksløsning på skolen? Der er rettet henvendelse til børne- og kulturudvalget i Ringsted
kommune. Intet nyt.
- Nyt om projekt Infoskærm i Brugsen? Uafklaret hvem der skal være redaktør på hvad der
skal vises på skærmen. Martin vil gerne se på, hvordan man kan lave en løsning, hvor både
Brugsen, Jystrup IF, landsbyforeningen m.m. kan kommunikere på skærmen. Martin vil gerne
være med i en gruppe, hvor der kan tages en snak med de interessenter der kan være. Lars
spørger Torben hvem der kan være interesseret i at være med i en gruppe for interessenter.
Det skal afklares 1) hvilken teknisk løsning der er brug for og 2) hvordan man skal styre
indholdet på skærmen. 3) Hvad det vil koste.

14. Fast: Eventuelt
Intet at bemærke

15. Fast: Næste møde er hvor?
Lars sender en Doodle rundt.





Referat fra møde i Landsbyforeningen den 25/6

2020
To: Louise Lecanda <lole@advodan.dk>, Lars Kris Rasmussen <larskras2@gmail.com>

Til stede var Lars, Kurt, Stef, Martin og Louise (ref.)

 Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 Der er modtaget et spørgeskema fra Syddansk Universitet vedrørende landdistrikternes tilknytning til

kommunen og samarbejdet med andre lokalråd, klynger m.m. Lars besvarer dette og sender besvarelsen

rundt til orientering.

 Brugsen:

Stef oplyste, at han er valgt som formand for Brugsens bestyrelse. Brugsen kom ud med 2019 med et

underskud på 179.000, ligesom der har været underskud flere år tilbage. Dette på trods af øget omsætning i

forretningen. Egenkapitalen er ved at være væk, og der skal derfor gøres noget nu. Stef orienterede om

dialogen med SuperBrugsen i Hvalsø, som er interesseret i at fusionere med Brugsen i Jystrup, samt de

tanker om lægger bag fra hhv Jystrups og Hvalsøs side. Der skal afholdes ekstraordinær GF hvor der skal

stemmes om fusionen. Stef oplyste om, at der i forbindelse med handlen vil blive stillet krav om, at hvis

driften af Brugsen i Jystrup ophører, så skal bygningerne gå tilbage til Jystrup evt. til Landsbyforeningen,

med henblik på stiftelse af en fond som kan eje bygningerne. COOP har lukket 80 små butikker igennem det

seneste år, og Brugsen i Jystrup vil også lukke indenfor et år hvis udviklingen fortsætter. Hvis fusionen

besluttes på GF, vil den ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.

 Lars orienterede om, at han er i dialog med Nordea om hvad der skal til, for at foreningen kan få udstedt et

kreditkort. Det er ikke nemt, men Lars arbejder på sagen.

 Intet nyt fra klyngesamarbejdet, da Lasse var fraværende.

 Stef orienterede om, at der var møde i Landsbyforum den 10/6. Det er besluttet at udskyde GF i et år,

således at den siddende bestyrelse fortsætter. Landsbyforums møde med økonomiudvalget er udskudt pga

corona. Landsbyforum behandlede puljeansøgninger, ´herunder ansøgning fra tennisklubben om tilskud til

paddletennis. Ansøgningen blev afvist i denne omgang, men genfremsendes til oktober sammen med

tilsagn om medfinansiering, så den forhåbentlig kan godkendes.

 IT og hjemmeside: vi kan ikke betale for den nuværende hjemmeside, da foreningen ikke har et kreditkort

som kan tilknyttes , Lars forsøger at løse det jf. ovenfor. Kalender elementet virker ligeledes ikke grundet

manglende betaling. Login til webhosting virker ikke.

Der har været dialog med Lisbeth Due Andersen om at få lokalhistoriske data ind på Jystrup.dk eller en egen

underliggende hjemmeside.
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Martin foreslog, at vi flytter til en anden hosting leverandør. Det er nødvendigt at flere har adgang til at

redigere og skrive indlæg, for at der kommer noget mere løbende indhold på siden. Martin er i gang med at

lave en guide med screenshots m.m., samt at definere brugerroller, så de enkelte brugere kun kan redigere i

de sider, som de har noget med at gøre. Generelt er der brug for oprydning på hjemmesiden og et øget

fokus på brugervenlighed.

Info skærme i Brugsen: funding kan måske være via landsbyforums puljer. Det blev drøftet hvilket indhold

der skal være på en infoskærm; begivenheder/kalender, ugens tilbud i Brugsen m.m.? Vi er nødt til at have

defineret hvad skærmene skal bruges til, så det kan defineres hvor inputtet skal komme fra, for at det er

muligt at finde ud af hviolken skærm og underliggende programmer, der er nødvendige. Overordnet var der

enighed om, at skærmen skal bruges som en ”moderne opslagstavle”.

 Vårmarken: Louise orienterede om, at hun har møde med borgmesteren i næste uge. Vi vil prøve at få

kommunen til at deltage i et borgermøde om Jystrup generelt, ikke bare Vårmarken, herunder pladser i

vuggestue/børnehave, placering af evt. ny institution måske i tilknytning til Vårmarken, skolevej og stier

m.m.

 Stier: Landsbyforeningen har fået en henvendelse fra Axel Larsen, fmd for Friluftsrådet. Han har fået at

vide, at Laurits og Martin er interesserede i at deltage i en ”sti gruppe”. Lars rykker for, om der skal holdes et

møde, da Martin ikke har hørt fra Axel.

 Lars har været i kontakt med Vejdirektoratet og Trafiksikkerhedsrådet om krydset

Slettebjergvej/Roskildevej. Det betragtes ikke som et farligt kryds/en farlig vej, da der alene har været et

dødsfald på 5 år. Desuden mener direktoratet, at de forslag Lars er fremkommet med til sikring af krydset, er

alt for dyre. Konklusionen er, at vejmyndigheden ikke er indstillet på at ændre på noget.

Det blev desuden drøftet, at en rundkørsel i det farlige kryds Egemosevej/Slettebjergvej, kunne være en god

mulighed, eller alternativt nogle indsnævringer eller fartbump, som gør det umuligt at køre hurtigt fra hhv

Egemosevej og Slettebjergvej ind på Bygaden. Dette kan vi drøfte med borgmesteren når der forhåbentlig

kommer et borgermøde senere på året.



Referat til møde i Landsbyforeningen d.

20.10.20 kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Inviterede: Kathrine, Louise, Jens, Kurt, Lasse, Laurits, Martin, Stef, og Lars R.
Afbud: Louise og Kathrine, ikke afbud fra Jens

1. Fast: Godkendelse af dagsorden

2. Fast: Godkendelse af referat fra d. 8.6.20. Godkendt

post siden sidst.

3. Fast: Kort ref. af møder, vi har deltaget i siden sidst.
- Lars møde med Borgmester i Jystrup. BM noterede at vi gerne vil inddrages i
forslag/behandling af cykelstier mod Roskildevej og især krydset Slettebjergvej og
Egemosevej.

4. Fast: Klyngesamarbejde, status ved Lasse:
- Akt.hus / kulturhus i Vrangeskov, bevilget ca. 2,5 mio. fra RK. Miljøstyrelsen mindre hus,
dårlig placering v. stendige, ej omklædn. inde = forsamlingshus.
Landsbyforum, status ved Stef.:
- Møde 8.9.20: Puljer i RK ikke mange ansøgninger, en del penge, projekter?
Landsbypedelordning: FGU-praktiske opgaver, selv materialer, arbejdskraft, kontakt Ruben
tlf.? Akt.huset, området? Torvet? Manglende trafik på LBForums side.

5. Status vedr. Brugsens situation, Stef
Kan vi evt. lave et borgermøde ud af generalforsamlingen, med andre emner på dagsordenen
med deltagelse af kommunens folk? Stef undersøger med bestyrelsen.
- Forhandling m. Hvalsø, vi vil gerne fusionere. Omflytning i gang.
- Høring i 4 uger efter godkendelse.
- Ny uddeler er undervejs, formentlig fra 1. dec.

6. IT-vision, Google-drev, forslag til tilretning af web-siden.
- Oprydning i fælles mailkonto post@jystrup.dk.
- Guide til redigering af ’egen gruppe’ på hjemmesiden. Er der brug for hjælp?
- Jystrups facebookgruppe, administrator-oprydning. 7-8 adm. kommende møde, Doodle ved
Lasse.
- Skærm i Brugsen, skal det vente eller har Hvalsø-Kim Kanstrup en ide? Afventer.

7. Vårmarken i Jystrup, status ved Louise.
- Der forhandles med både investor til privat udlejning/salg (Eco-Village m.fl.) og almene
boligselskabet om de første 2 etaper.

8. Stier i Jystrup og omegn
- Stigruppe med deltagelse af formand for Friluftsrådet, Sjælland Øst Aksel Larsen
- Lars forsøger at få startet et møde.

9. Jystrup og blomsterbede og biodiversitet. Areal mell. Enghusene/Bakkehusene. FGU?
- Der er ud af 11 projekter i Ringsted Kommune, afsat få midler til ovenstående projekt.
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10. Projekt Søholmhus og Ringsted kommunes "kloge kvadratmetre"
- Skolen mangler at svare. Lasse følge op.

11. Hjertestarter, service årligt. Kan vi søge Kommunen om midler, eller selv betale? Steen
Uffe service? -> Stef undersøger.

12. Fast: Økonomi, herunder kontobevægelser og underskrevet regnskab 2019 (Laurits).
- Indestående d.d. kr. 32.750,-

13. Fast: Hængepartier Er drøftet

14. Fast: Eventuelt
- BM, møde i Jystrup, Stef: Torvet, Realdania-byrum, Karen Brink,
- Bæredygtighed: Hvordan mere, stier
- Ladestander ved kirkens p-plads? Dele-biler? Ørslev har søgt om ladestander. Laurits
undersøger Skråningen 1 i Lejre.
- Jystrup-kør-sammen?

15. Næste møde er hvor?
- 24.11. Alt. 1.12. Forslag til traktement i Akt.huset. Cafe Hejs (Tryllegryden) Laurits
undersøger.

Referat af møde i Landsbyforeningen d. 24.11.20 kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Inviterede: Kathrine, Louise, Jens, Kurt, Lasse, Laurits, Martin, Stef, og Lars R.
Afbud: Kathrine, Louise

1. Fast: Godkendelse af dagsorden, Ja

2. Fast: Godkendelse af referat fra d. 20.10.20. Godkendt
- post siden sidst: Kontakt til Ny ejer af golfbanerne Chr. Piil Andersen om velkomst og gerne
kontakt.

3. Fast: Kort ref. af møder, vi har deltaget i siden sidst.
- Borgmester-møde, torv, planlægger snarest, Hvalsø brugs.
- Landsbyforum, Lasse, afslag på padeltennis, mere finansiering, 2. tilbud, ansøgning i januar.

4. Fast: Klyngesamarbejde, status ved Lasse:
- Vrangeskov, Miljøstyrelsen har sat en bremse for forslaget, ny ansøgning 1.12. med ny
lokation på kommunens grund.

5. Forskelligt fra Jystrup
- Indbrud og hærværk, skolen og Akt.huset, Brugsen, Lars kontakt til kommunen. Kathrine bør
kontakte journalist.
- Projekt cykelsti gennem Egemosen nedprioriteret af Klima- og Miljøudvalget.
- Lys i juletræet på P-pladsen i centrum.

6. IT-vision, Google-drev, forslag til tilretning af web-siden.
- Oprydning i fælles mailkonto post@jystrup.dk. Udført nu!
- Guide til redigering af ’egen gruppe’ på hjemmesiden. Er der brug for hjælp?
- Jystrups facebookgruppe, administrator-oprydning. Doodle ved Lasse.
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7. Vårmarken i Jystrup, status ved Louise. Udskydes.

8. Stier i Jystrup og omegn
- Stigruppe med deltagelse af formand for Friluftsrådet, Sjælland Øst Aksel Larsen, Laurits,
Louise, Kim Bonde, Sara Dennung. Lars vil forsøge at danne et møde.

9. Jystrup og blomsterbede og biodiversitet.
- Forslag om mere natur og stiforløb om Valsølille sø. Lars har modtaget forslag om
’Multifunktionelt jordfordeling’ fra en gruppe borgere. Se en film om emnet:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3e228HIbQuk

Læs evt. mere her: https://naturfonden.dk/om-fonden/
Lars vil melde positivt tilbage til grupper, og forsøge at stable et møde på benene efter nytår.

10. Projekt Søholmhus og Ringsted kommunes "kloge kvadratmetre" Der er ikke kontakt med
Skolen for tiden.

11. Hjertestarter, service årligt. Kan vi søge Kommunen om midler, eller selv betale? Steen
Uffe, JIF deler med skolen om service på skolens, hvor meget? -> Stef undersøger. Ej midler
fra LBForum.

12. Fast: Økonomi: Ingen bevægelser, husk ca. 10.000 er til en erhvervsdag på et tidspunkt.

13. Fast: Hængepartier: Ingen

14. Fast: Eventuelt: Lars vil samle sammen til et nyhedsbrev inden Nytår.

15. Næste møde er hvor? 2.2.21 eller 16.2.21. På mødet forsøger vi igen med
Kommunikationsstrategi ved Kathrine. Desuden skal generalforsamling forberedes.
Dagsorden fremsendes inden.

Godt Nytår!

Kort ref. Møde i Landsbyforeningen 16.2.2021

Mødet blev afkortet og punkter udsat pga. afbud og forfald.

Ref. fra 24.11.20 blev godkendt.

Kort ref. af møde med SSP m.fl. blev givet. Der efterlyses eftermiddagsjobs til de unge. De vides ikke hvad de

unges holdning er til dette. Natteravne er en mulighed efter 1.3. Man bør ikke udskamme på facebook. Det

kan være der oprettes en ungdomsklub (v. Erik Thomsen). Idrætsforeningen: Kurt spurgte om de unge

måske kunne formås til at hjælpe foreningen konstruktivt i stedet for det destruktive, som ellers foregår.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3e228HIbQuk
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Facebook administrator: udsat.

GF: Vi overvejer at udsætte generalforsamlingen til efter corona. Lars spørger Kathrine om coops inspiration

til, hvordan man gennemfører GF i disse tider. Best. Medlemmer må sige til, hvis de ikke genopstiller.

50-års jub.: tages op når vi kan mødes.

Padelbane: Blev godkendt af LBForum. Skal gennem økonomiudv. I kommunen pga. beløbets størrelse. Ros

til Mads.

Vrangeskov, holdning: udsat. Vi håber på Lasses snarlige deltagelse i punktet. Lars spørger Lasse om kort

oplæg om nej til Vrangeskov.

Multifunktionelt: udsat.

Vårmarken: udsat.

Golfbanerne: adgang for alle indtil 1.3. derefter slut.

Hjertestarter: Der er forespurgt om økonomisk støtte til vedligehold. Afventer svar.

Brugsen/Hvalsø: afventer årsregnskabet for Jystrup fra revisor. Derefter GF.

Delebiler: udsat.

Hostingleverandør: Nuvær. leverandør er nylig betalt for et år. Haster ikke, men Martin mener, skifte er en

god ide.

Kommunikationsstrategi: udsat.

Næste møde: ikke fastsat.

Evt.: Kurt gjorde opmærksom på kommunens opstilling af affaldscontainere lige ud for smuk søudsigt. Lars

undersøger nærmere.

Kathrines noter til ref.:

● Møde med SSP, politi med mere om hærværk i Jystrup: politiet gentog flere gange på mødet, at det
er vigtigt, at forhold anmeldes, så de kan hjælpe os. SSP, natteravne og politi har et tæt samarbejde.
Alle på mødet var - som det også fremgår af referatet fra det - indstillet på, at de unge ikke skulle
udskammes, men derimod hjælpes på forskellig vis, fx ved ansættelser. 

● Jeg kan se, at jeg er nævnt ift. GF, som evt. kan afholdes online. Det synes jeg umiddelbart er en god
løsning, gerne en kombination af fysisk og online deltagelse. Det gik i min optik fint til Brugsens GF i
sidste uge, hvor der netop var en kombination af de to muligheder for deltagelse. 

● Om at genopstille til LBF og om kommunikationsplan: Jeg blev sidste år spurgt, om jeg ville stille op
til LBF's bestyrelse for at bidrage med kommunikationen. Jeg sagde delvist ja, nemlig til at stille op
som suppleant. Jeg genopstiller ikke, men jeg vil naturligvis gerne fx udarbejde et udkast til en



kommunikationsplan, hvis der fortsat er interesse for det. I så fald: jeg mener, at den skal være
kortfattet og enkel, så den er realiserbar for en travl bestyrelse. I siger til, så rundsender jeg et
udkast. 

I øvrigt: næste borgmesterkontor i Mejeriet er den 17. maj. Det afholdes muligvis igen telefonisk, det

afhænger af coronasituationen. Jeg annoncerer ud om det på Facebook, ved mindestenen og i Brugsen, så

hold jer opdateret der. 

 


