Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

7.-3. 15.30

Sted:

Kanalstræde, Mødecenter lokale 016

Tilstedeværende:

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

1. Valg af mødeleder
Røllike
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt
3. Drøftelse af vores partnerskab med Skvulp
- Sofie deltog i mødet og fremlagde nogle hovedpunkter.
Vi er partner, toiletter og parkering for handicappede.
Borgerhusgruppen sammen med Dialog Holbæk
Vedr. bænke. Ungdomsbyrådet vil også lave bænke. God ide at samarbejde med de
unge. Jakob kontakter dem.
Skvulp vil også bruge paller. Logo på pallerne gerne malede. Der skal laves skabelon
med logo.
Erik får Mogens til at fremstille en enkel model eller evt. flere.
Det undersøges, hvilke partnere, der vil medvirke til produktion af bænke.
Vi mangler et værksted, hvor vi kan arbejde.
Facebook kunne bruges til at hverve frivillige til at lave bænke og male logo.
De kreative skal kontaktes vedr. deres evt. ideer.
Stresstest vedr. tilgængelighed. Røllike. Det forudsættes at handicaptoilet i Biografen
virker.
Mulighed for handicaptoilet på Fjordstjernen?
En kissandride-plads, hvor man kan sætte folk af og derefter parkere.
Jakob og Sofie holder kontakten.
Vi får et rødt skur på Skvulp. Vi får målene.
Focus på handicapparkering i nærheden af filmtorvet eller Krags Brygge. Gerne mellem
Krags brygge og Isefjords Alle
Cykeltaxa måske hvis man kunne låne dem og få frivillige til at køre ældre og
handicappede langs Krags Brygge og samtidig få en dialog med passagererne og
Opgave for Dialog Holbæk? Christina forespørger vedr. Kommunale cykler DH holder et
Skvulp-møde for sammen med borgere og foreninger, som kunne byde ind med ideer og
aktiviteter på Skvulp. DH finder piloter, hvis cykler findes. Måske kunne man hente
frivillige på Fitnesscentre?

4. Drøftelse af program for borgermøde om tryghed
Jakob fremlagde program, som det blev planlagt i efteråret, men udsat til foråret.
Forventes afholdt tirsdag d. 14. maj på elværket. Vedr. indhold se oplæg fra efteråret.
Med mødet ønsker vi at sætte tryghed på dagsordenen og få dialog om, hvordan vi som
borgere selv kan være med til at skabe tryghed for alle i byen. Vi håber også, at vi mødet
kan finde nogle tryghedsambassadører, der efterfølgende bl.a. kan være hjælpe med det
præventive arbejde

Program:
Kl. 19.00
Kl. 19.05
Kl. 19.15

Kl. 19.25
Kl. 19.35

Kl. 20.15
Kl. 20.30
Kl. 21.15
Kl. 21.25

Velkommen til alle og gennemgang af program v. mødearrangører.
Hvad er en tryg by? Hvordan kan vi borgere hjælpe med at skabe en tryg by?
Oplæg v. Jakob Villadsen, formand for Dialog Holbæk
Hvordan ser det ud med den utryghedsskabende kriminalitet i Holbæk? Hvad
er en tryghedsambassadør, og hvordan kan de hjælpe? Oplæg v. Lokalpoliti
Holbæk
Oplevet utryghed kontra fakta. Oplæg v. UngHolbæk Fritid & Forebyggelse
Gruppedrøftelser over aktuelle temaer i Holbæk. Deltagerne går i grupper og
drøfter tryghedstemaer – ét tema i hver gruppe. Det kunne fx være:
•
Tryghed i sociale boligbyggerier
•
Filmtorvet i Holbæk by
•
Natteravne og andre frivlligkræfter som tryghedsskabere
•
Alle – eller den enkelte borger – hvad kan man gøre?
Led efter mulighederne – tænk løsningsorienteret – hvordan kan vores alles
ressourcer bringes i spil for at skabe tryghed?
Kort pause – snak på kryds og tværs i grupperne
Alle mødes i plenum. De vigtigste pointer fra grupperne fremlægges – og
opsamles til referat.
Afrunding: De vigtigste læringspointer fra aftenen og de næste skridt for
tryghedsambassadørerne gennemgås.
Farvel og tak for i aften 

Natteravnene tænkes blive del af workshop om nattelivet.
5. Udpegning af revisor for Dialog Holbæk
Jakob finder en revisor.

6. Opfølgning på igangværende emner:

-

VCTA – Vi cykler til arbejde

Resultatet af mødet med cyklistforbundet og turistchef. (Turist, erhverv og Byforum)
Christina er kontaktperson og arbejder med sagen.
Hvad er planen?
Hvad er vores mål og hvad kan vi byde ind med vedr. præmie(r)?
Erik udsender referat af mødet med turistchef og cyklistforbundet.
Præmieuddeling ved Skvulp. Tidspunkt findes af Sophie.
Konkurrencer:
a. Grupper, der peger på, hvor parkeringsplads(er) kan ændres fra pendlerparkering til
gæste/kundeparkering, når medarbejderen cykler i stedet for at køre i bil helt hen til
arbejdspladsen.
b. Grupper, der bidrager til Cyklistforbundets CYKELLAND.nu med ideer til forbedring
af strækninger, der kan gøre det mere sikkert, trygt eller simpelt hen mere oplagt at
tage cyklen i stedet for bilen.
- Cykelbanen.
Der gives endeligt tilbud og banen tegnes af et firma.
- Alle børn cykler.
Christina undersøger hvor sagen ligger og hvordan. Per skriver til Christian Frydkær
- Roskildevejforslaget.
Intet nyt.
- Borgerhuset
Workshop lørdag i Kystlivscenteret. Ca. 25. tilmeldte. Plan om forsøg på plads ved siden
af Kystlivscenteret.
- Borgermøde om Filmtorvet mm.
Per, Bente og Erik deltager.

7. Generalforsamling.
-

Tid, sted, valg evt.

Fra sidste møde: Helst i forbindelse med et andet arrangement, fx borgermøde om
boligstrategi eller planstrategi,

Generalforsamling eller (9.) eller 11. april, Per kontakter den kvindelige arkitekt. Erik
bestiller lokale (biblioteket. Store sal) elværket?
Borgermøde 17-18. Sandwich og drikkevarer i pausen.
Generalforsamling 19-21?
Der reserveres lokale når endelig dato er fundet.
Overskrifterne skal være lidt provokerende. Planstrategi? Hvad er det? Hvilke er
målene?
Om byrum. Hvordan laver vi bymidten interessant? Invitation til politikere og Byforum.
Røllike genopstiller ikke.
8. Facebook og hjemmeside.
Helle vil gerne være medadministrator for Facebookgruppe. Resten udskydes.
9. Evt. Herunder tid sted og punkter til dagsorden for næste bestyrelsesmøde.
Næste møde: 3. april 15.30 Biblioteket ellers kanalstræde.
Hovedemne Generalforsamlingen. Indhold, herunder revisor, beretning, regnskab og
valg. Der skal aftales vedr. sandwich og drikkevarer.
Derudover om Borgerhuset, evt. Skvulp samt evt. Facebookadministration.

Mødet slut 17,45
Referat Erik

