REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DIALOG HOLBÆK
Dato og tidspunkt:

18.-9. kl. 15.30-1730

Sted:

Bibliotekets store sal

Tilstedeværende:

Stig, Røllike, Bente, Christina; Elisabeth, Helle, Per, Jakob, Erik,

1. Valg af mødeleder, godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Røllike ordstyrer. Referat og dagsorden godkendt.
2. Oversigt over mulige tilskud der kan søges om, og tidsfrister. (Hvem har overblik?)
Projektudvalget har udsendt informationer om muligheder.
Realdania Underværker. Der laves arrangementer i den forbindelse. Det skal overvejes
senere om vi skal deltage.
Som konkrete eksempler på mulige emner har vi talt om:
1. Borgerhuset
2. De to trafikprojekter der er nævnt under dagsordenens punkt 5C og 5D.
3. Andre trafikprojekter, som vi har nævnt i vores kommuneplandebatindlæg under de fire
vigtige cykelruter, for eksempel
krydset Roskildevej/Taastrupstien,
Krydset ved Liddle/Gl Ringstedvej.
Der arbejdes med Borgerhus og Isefjords Alle. Per og Jakob arbejder med udarbejdelse af
ansøgninger. Genoptages på næste møde.
Møde med Bente Mehan overvejes som et selvstændigt møde for bestyrelse og evt. grupper.
Det vil være en meget stor fordel at have professionel hjælp ved fondsansøgninger.
Genoptages i forbindelse med næste møde, hvor Borgerhuset forventes at komme med et
udspil. Christina opfordrer til at man laver en gruppe, som arbejder specielt med
fondsansøgninger, da det er ret tidskrævende at arbejde med. Der laves forslag til
ansøgninger til næste møde.

Tidligere punkt 5.
C. Ahlgadeprojektets etape 1: forslag om at vi finansierer forskelsprisen mellem de to typer
sten, så første etape kan blive cykelvenligt hen over torvet og gerne helt ned til
Smedelundsgade.
Per har målt op, hvad det kunne have drejet sig om.: Forskelsprisen er ca. 135.000 kr. Det
er for sent nu at gennemføre da der allerede er gang i arbejdet. men lærestykket bør vises
frem.
D. Opgradering af Isefjords Allé til cykelgade.: Vi finansierer arbejdslønnen til at ændre på
belægningen i de fire aktuelle kryds, samt opstilling af eventuel nødvendig skiltning. Der kan
arbejdes videre senere. Kommunen betaler for materialer og skilte.
Da Per sidste år gennemgik strækningen sammen med kommunens ingeniør Erik Knudsen,
kom vi frem til et cirka beløb på 40.000 - 50.000 kr. i arbejdsløn for at skifte stenene til mere

jævne i krydsene, og dette projekt kunne stadig være aktuelt i forlængelse af vores
cykelbaneprojekt.
3. Tryghedsindsatsen
Jakob har talt med UngHolbæk, som har SSP-indsatsen, og de vil gerne være med til at
arrangere et borgermøde.
Det blev drøftet, hvordan vi kommer videre med emnet.
Jakob forsøger at få et budget og en evt. dato til næste bestyrelsesmøde.
4. Orientering om Borgerhusgruppens arbejde.
Drøftelse af bestyrelsens rolle og ansvar ift. et muligt borgerhus-pilotprojekt.
Vi er i borgerhus-gruppen kommet lidt videre med, hvor vi kan være, og hvor vi ikke kan
være henne. Vi har henvendt os til Bygningsstyrelsen og de statslige arbejdspladser vedr.
Østre Skole, og da de ikke selv har overblik over, hvor meget de skal bruge + de skal i gang
med en renovering af skolen, siger de, at vi skal vende tilbage senere. Vi har på den
baggrund sat Østre Skole på pause.
Til gengæld har vi været i dialog med nogle private og overvejer at lave et pilotprojekt, hvor vi
finder nogle penge til husleje for et år. Her tænker vi at søge nogle penge fra Dialog Holbæk
og Holbæk Kommune. I den forbindelse synes jeg, at vi skal drøfte bestyrelsens mulige rolle
og ansvar i et pilotprojekt. Særligt er det vigtigt at forholde sig til, om bestyrelsen vil påtage
sig det økonomiske ansvar for pilotprojektet. Umiddelbart vil det være nemmest, hvis det er
regi af Dialog Holbæk, at pilotprojekt udføres, sådan at der ikke skal laves en separat
forening, bankkonto, mv. Men det betyder så, at det bestyrelsen, der har det økonomiske
ansvar, og som med alle andre økonomiske aktiviteter kan der være en risiko for, at
budgettet overskrides, og hvis det skulle ske, vil det være bestyrelsens ansvar at finde de
ekstra penge. Et alternativ er at oprette en forening til borgerhuset, og så vil det være den
forenings bestyrelse, der har ansvaret, hvis noget skulle gå galt.
Det blev drøftet om man skal satse på Østre Skole, da der jo skal renoveres. Måske ved de
allerede, om bygning 9 skal anvendes. Måske kunne de bruge en slags vicevært mens de
bygger om. Det skal overvejes, om vi skal henvende os igen.
Husgruppen arbejder videre og kommer med udspil, sandsynligvis et pilotprojekt for at få
gang i aktiviteter. Der kan muligvis også blive plads til Mænds Mødesteder?
Der var enighed om, at et pilotprojekt vil kunne bakkes op af DH som i starten står for
økonomien.
5. Invitation til diverse møder.
Lokallisten for Hele Holbæk Kommune inviterer til tre timers oplæg, debat og inspiration om
udvikling af lokalområder. Mørkøv-Hallen 29. september kl. 10-13. Er man interesseret
tilmelder man sig blot.
Frivillig Fredag 2018, afholdes på Elværket i Holbæk fredag 28. september 2018 kl. 14.3021.00?
Elisabeth og Helle vil gerne deltage heri.
Meget Mere Merløse og fælles-skaberne inviterer til et helt uformelt møde med spisning,
hvor der kan deles viden og udveksles gode idéer og erfaringer.
Mandag den 24. september kl. 17.00-20.00 i bålhytten ved Meget Mere Merløse.

Per og Erik deltager.
6. Opfølgning på vores indlæg til Kommuneplanforslaget:
Punktet udgår, da kommuneplanen er vedtaget.
7. Opfølgning på diverse lokalplansforslag.
Elisabeth har udsendt kommentarer til planen for byggeriet på Ringstedvej ved Netto, som er
i høring. Elisabet arbejder videre. Vi har i forvejen i forbindelse med kommuneplanen taget
stilling til sagen.
8. Hvordan forholder Dialog Holbæk sig til dataforordningen?
Jakob har opdateret hjemmesiden på dette punkt. Der var enighed om at opfordre til at
interesserede også får mulighed for at angive adresse. Det kan evt. have betydning i
forbindelse med DH´s arbejde.
Se hjemmesiden for privatlivspolitikken.

9. Hjemmesiden.
Hvordan fungerer det? Hvem gør hvad nu og fremover? Hvem skriver anonymt fra DH?
Hvordan får vi flere til at følge os? Genoptages på næste møde.
Det gælder om at komme ud til borgerne.
Det gælder både Hjemmeside og FaceBookside.
Ansvarlige for hjemmesiden er Røllike og Jakob.
Der oprettes en Facebook-gruppe som supplement til Facebook-siden . Røllike og Jakob
arbejder videre med dette..
Røllike modtager gerne ideer og feedback på hjemmesiden. Har man opslag til hjemmesiden
mailer man dem til Røllike.
Pers foreslår, at det tydeliggøres, hvem der er formand mm
Per vil gerne bruge siden som vor kollektive hukommelse, altså høringssvar mm. Enighed
om, at ideen er god. Siderne skal blot mailes til Jakob og Røllike, som lægger siderne op.
Per laver tekst til siden for Byrum, trafik og byggeskik.
Husk at komme med input. For eksempel om Mænds Mødesteder.
10. Næste møde og evt. punkter til dagsordenen.
Husk ParkingDay fredag d.21. Ahlgade, Man er velkommen til at komme forbi. Der vil være
nogen til stede mellem 12 og 17.
De næste bestyrelsesmøder: 2.-10. og 6.-11. Begge dage 15.30-17.30 på biblioteket. Erik
reserverer.
Referat
Erik

