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Lokalforums generalforsamling 22. marts 2022 

Beretning omhandler perioden 2021 

Året 2021 var igen præget af Corona restriktionerne, der i perioder umuliggjorde at mødes fysisk. 

Årets beretning er derfor ganske kort. 

 

På sidste års generalforsamling blev årets støttebeløb fra kommunen på 19.000 kr fordelt på 

følgende måde: 

 

Hagested Beboerforening til drift 5.000 kr.  

Legeredskaber ved shelterpladsen 5.000 kr.  

”De grønne mænd” drift af slåmaskine 4.000 kr.  

Nordvestsj. Modeljernbane 2.000 kr.  

Naturens dag 3.000 kr. 

 

Som det vil fremgå af regnskabet er to poster endnu ikke udbetalt. Det er Legeredskaber til 

shelterpladsen 5.000 kr og de 3.000 kr til naturens dag.  

 

Vi har undersøgt om det var muligt at genoplive den gamle svævebane fra højen på pladsen, for at 

give en attraktiv legemulighed for en lidt ældre børnegruppe end de eksisterende muligheder. Vi 

må dog erkende at dels vil det kræve tilførsel af en større sum fra fonde, dels vil det sandsynlig vis 

kræve en årlig omkostning til vedligeholdelse og inspektion af en sådan installation, som 

Lokalforum ikke kan påtage sig. Vi vil fortsat reservere pengene til en legeplads aktivitet indenfor 

beløbet og en aktivitet som ikke kræver årlig inspektion. 

 

Beløbet til Naturens dag blev foreslået fordi vi vidste at vi mistede en sponsor til dele af 

bespisningen. Det lykkedes at finde en ny sponsor så derfor blev beløbet ikke brugt. Vi vil dog 

gerne fortsat have denne buffer som evt. kan bruges til fremtidige aktiviteter på Naturens dag. 

 

På sidste års generalforsamling, var et af punkterne diskussion af en foreslået mobilmast på 

shelterpladsen. Forslaget gav anledning til en heftig diskussion og en tilbagemelding til Kommunen 

om at vi ikke anbefalede at gå videre med nogen af de to placeringer for en mobilmast. Vi har ikke 

siden hørt mere til dette projekt og kender ikke status på nuværende tidspunkt. Et muligt næste 

skridt kan være forslag om en lokalplansændring for det område der udgøres af boldbaner og 

Hallen, men det er uvist på nuværende tidspunkt. 

 

Projekter/Aktiviteter: 

Den 5. september 2021 blev der gennemført en konference med titlen ”Topmøde om lokal 

udvikling”. Formålet med konferencen var at styrke samarbejdet på tværs – mellem 

borger/frivillige/lokalfora, erhvervsliv og kommune (politikere og medarbejdere), så der skabes 

den bedste grund for lokal udvikling.  

Der deltog 168 personer, heraf 76 personer fra kommunens lokalfora. Resten var samtlige 

kommunalpolitikere - 31, repræsentanter for erhvervsråd, skolemedarbejdere, kommunale 

medarbejdere og fællesskabere. 



Det var et meget stort setup kan man forstå, og det var ganske godt organiseret i form af 19 store 

rundborde, hvor der var repræsentanter fra de ovennævnte grupper.  

 Dagen var en vekselvirkning mellem indlæg fra 3 oplægsholdere og workshops ved bordene. Alt 

blev faciliteret af en kommunal medarbejder ved hvert bord, som sikrede tilbagemelding fra alle 

grupper. De tre oplægsholdere var Kaare Dybvad (boligminister og forfatter til bogen 

Udkantsmyten), Steffen Damsgaard (formand for landdistrikternes fællesråd) og Søren Møller 

(tidligere formand for DGI, nu formand for Collective Impact).  

Hagested Lokalforum deltog med 3 personer og jeg synes faktisk det var en meget interessant dag. 

Diskussionerne ved de enkelte borde var selvfølgelig meget præget af de personer og de 

eksempler der blev diskuteret ved bordene.   

Resultaterne af konferencen er videreført i en arbejdsgruppe bestående af 21 personer, som har 

holdt en række møder. De er udkommet med et samlet resultat bestående af 15 anbefalinger, 

grupperet i 5 temaer: 

• Klarhed om roller 

• Kommunikation 

• Møder og netværk 

• Værktøjer og viden til lokalfora 

• Projekter og lokal udvikling 

Alle kan gå ind på kommunens hjemmeside og læse de konkrete anbefalinger:  

bilag-1-samlede-anbefalinger.pdf (holbaek.dk) 

Det er nu op til den ny kommunalbestyrelse at udmønte disse anbefalinger i et eller andet omfang, så der 

vil nok komme initiativer til det i fremtiden. 

Det kan være lidt langhåret at deltage i den type arbejde, og det er ikke altid lige taknemmeligt idet mange 

gode ideer dør, måske fordi der er meget store forskelle i ambitioner og tilgang i øvrigt fra de enkelte 

lokalområder. Jeg synes der gøres meget fra politisk hold på at styrke arbejdet i lokalområderne. Der findes 

forskellige lokale puljer der kan søges og ikke mindst skal vi huske at vi har en struktur i lokalområderne 

som mange andre kommuner vil misunde os – nemlig de såkaldte Fællesskabere. Fælleskaberne er et 

begreb der blev opfundet – tror jeg – for en del år siden, som er 8 medarbejdere i kommunen med 

forskellige baggrunde og arbejdsområder, men alle har særlige forudsætninger for at arbejde tæt med 

lokalområderne. Hvert lokalområde har tilknyttet en Fællesskaber, dvs. hvis vi har et projekt, en ide eller en 

udfordring, behøver vi ikke være i tvivl om hvem vi skal henvende os til i kommunen. Vi henvender os til 

vores Fællesskaber og bliver herfra henvist til de rette personer i administrationen. Det giver et meget 

tættere samarbejde og man spilder ikke lige så meget tid med at sidde i en telefonkø hos kommunen, for så 

at opdage at det var den forkerte medarbejder man har forsøgt at ringe til. 


