Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt:

7.-2. 2019 kl. 15.30

Sted:

Hos Røllike, Labæk 49

Tilstedeværende:

Bente, Røllike, Jakob, Elisabeth, Per, Helle, Erik

1. Valg af mødeleder
Røllike
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt
3. Planlægning af arrangementer.
a. Generalforsamling
Helst i forbindelse med et andet arrangement, fx borgermøde om boligstrategi
eller planstrategi, 3. april. Tidspunkt og sted bestemmes senere.
b. Aktiviteter
Husgruppen planlægger workshop d. 9.-3.
Der planlægges med et trygheds-arrangement sidst i april. Vi vælger emne til
generalforsamlingen senere.
4. Opfølgning på igangværende emner:
a. Cykelbanen.
Per gennemgik det reviderede projekt, som er vendt med Sidesporet. Satses på
at være færdig til 22. maj.
Sidesporet har driften i aftale med kommunen. DH bidrager med max. 50.000 kr.
til opstregning. Per og Erik har møde med Niels Bo og firmaet d. 25.februar.
Bestyrelsen godkender projektet.

b. Vi cykler til Arbejde (VCTA) og Alle børn Cykler (ABC)
Per har kontaktet cyklistforbundet. Evt. kontakter cyklistforbundet Erhvervsforum,
som forventes at have interesse i det. Evt. konkurrenceelement med præmier.
Konkurrencen kunne involvere beskrivelse af cykelvejen og trygheden eller
manglende tryghed ved at cykle der. DH er åben for at yde et beløb op til 30.00
kr. Per går videre med cyklistforbundet. Det ville være rart med en erhvervsaktiv
borger, som vil hjælpe med projektet. Lykkes det ikke må Per vende tilbage til
bestyrelsen. Evt. præmieoverrækkelse i forbindelse med Skvulp.
c. Alle børn cykler.
Per kontakter Kristian Frydkær med henblik på ideer til projektet. Cykelvejen kan
blive et projekt i samme forbindelse og et muligt undervisningsforløb for de
deltagende elever.
d. Roskildevejforslaget.
Per mener, vi skal ønske et møde med PULO om sagen. Per skriver et oplæg,
som formanden sender videre.
(Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne)
5. Fælles fodslag omkring cykelstier.
Cykelstier.
Forslag om at lave en gruppe/projekt på tværs af alle lokalfora, så der kan komme lidt
pres på kommunen for at sætte penge at til det, og så man kan komme i gang med at
få dem prioriterede og lavet. Hvad gør vi?
Vi synes det er en god ide, der muligvis i højere grad vil kunne påvirke politikerne,
specielt hvis vi sammen kan afdække behovet og foreslå nogle prioriteringer. Per
arbejder videre med sagen.

6. Evt. ansøgninger.
Røllike har ansøgt om midler til sit galleri. Udsat fra forrige møde. Bilag er udsendt.
Projektet som sådan er fornuftigt, men midler skal bruges til almennyttigt formål og
det kan man ikke kalde det.

7. Diverse orienteringer.
Bl.a. om Borgerhus.
Erik orienterede om udviklingen, herunder om workshop d. 9. marts

Workshoppen er foreslået afholdt på Kystlivscenteret. Ellers er værftscafeens store
lokale en mulighed eller evt. Elværket.
Louise Heebøl hyres til at facilitere workshoppen. Der laves flyers med invitation til
Workshoppen. Derudover inviteres en række personer, som har specielle
kompetencer, som kan bruges i det videre arbejde, hvor de kan virke som
ressourcepersoner eller evt. indgå i husgruppens arbejde. Der serveres sandwichs og
drikkelse i en pause midt i arrangementet.
6. Evt. herunder tid, sted og evt. punkter til dagsorden for næste møde.
7.-3. 15.30 på Biblioteket
Punkter: bl. a. Promovering på FaceBook som vil koste kr. 700
Vi skal derudover se på både hjemmeside og Facebookside
Røllike sender rentegnet logo til Erik i jpg eller pdf-format
Mødet slut 17.30
Referat Erik

