Referat af bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

10.-1. 2019 15.30

Sted:

Hos Røllike, Labæk 49

Tilstedeværende:

Røllike, Jakob, Elisabeth, Per, Christina, Erik
Afbud fra Helle og Bente. Ikke hørt fra Stig

1. Valg af mødeleder
Røllike
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Havnegruppen holder offentligt møde på biblioteket d. 17. januar.
Hvem deltager? Hvilke ting skal vi bringe op?
Jakob, Erik regner med at deltage.
Cykelsti langs havnen, borgerhus i containere, en skam at gruppen nu er alene for
politikere,
På havnen, handikapkørsel bør være tilladt, så alle kan få adgang
Videre udvikling af område for offentligheden ved filmtorvet.
4. Status for Dialog Holbæk. Hvordan går det? Evt. justeringer? (Røllike)
Vi skal være mere aktive og måske få flere med, fællesspisning. Møder med byens
borgere om konkrete emner.
Spørgsmålet er om politikerne er klare over, hvad vi vil. Vi må lave nogle events.
Facebook: Hvad gør vi? Hvordan, kan vi booste. Der skal arbejdes på sagen.
Vigtige dokumenter i arkiv på hjemmesiden.
Der skal reklameres for konkrete arrangementer. Trafiksikkerhed, boligstrategi, Borgerhus,
hvor vi inviterer borgere til debat.
5. Evt. ansøgninger.
Røllike har ansøgt om midler til sit galleri. Kun Per har fået bilaget. Udsættes til næste
møde.
6. Afslag fra Rum til Fællesskab, vedrørende overgang ved Roskildevej. (Per)
Der er afslag og man begrunder med, at man afventer, at sportsbyen åbner og man kan
analysere trafikken.
Måske en ide, at holde møde med politikere og ledende embedsmænd.
Det at være mange har en betydning. Det bør vi huske.
7. Vedr. Skvulp. Skal vi indgå partnerskab med Skvulp og bidrage økonomisk til
festivalen, mod at Dialog Holbæk derved bliver eksponeret? (Jakob)
Bilag er udsendt af Jakob.
Vi fik snakket os frem til enighed om at blive kulturpartner.
Det betyder, at vi bidrager med 25.000 kr. til Skvulp i 2019.
Bænke kunne være et projekt at sponsere, HolbæNk? Med vores logo.
Vi ønsker også at støtte adgang til handicaptoilet og skiltning til handicapparkering.

8. Nyt vedrørende Borgerhus. (Jakob og Erik)
Vi satser på kystlivscenteret. Vi har talt om at hjælpe med opgradering af køkken, og evt.
opsætning af containere. Husgruppen holder møde med Kystlivscenteret d. 14. januar.
9. Evt. herunder tid, sted og evt. punkter til dagsorden for næste møde.
Sportsbyen: Røllike er inviteret til møde i næste uge om tilgængelighed i Sportsbyen med
ældreråd og handicaprådet, men får at vide, at der endnu ikke er elevator og at man ikke
kan køre der med elkøretøj eller lignende, da det er en byggeplads. Giver det så mening
at invitere til besigtigelse?
Emnet omkring tilgængellighed skal på senere som punkt.
Næste møde: 7.-2. kl. 15.30 på hos Røllike Labæk 49

Referat
Erik

