Referat af
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

3. april kl. 15.30

Sted:

Kanalstræde lokale 0.13

Tilstedeværende:

Jakob, Per, Helle, Bente, Erik.

1. Valg af mødeleder
Bente
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt. Ekstra punkt 7. Evt. bliver punkt 8
3. Borgermødet d. 11. april
Dialogmødet om fremtidens Bofællesskaber. Mangler sidste aftale med Louise Heebøl.
Hvordan får man gjort det lettere at danne bofællesskaber?
Der er offentligt møde om planstrategien d. 24. april.
God ide, hvis boligselskaberne inviteres.
Jakob laver et oplæg til Nordvestnyt og By og land. Annoncer og pressemeddelelser.
4. Generalforsamlingen d. 11. april
Indhold:
- Beretning
Formanden laver en beretning.
-

Revisor
Bestyrelsen indstiller Gitte Katz som revisor.

-

Regnskab
Jakob fører regnskabet. Vi skal efterfølgende have en yderligere fra bestyrelsen, der
har adgang til kontoen.

-

Valg.
Valget af bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.

-

Aftale vedr. sandwich og drikkevarer.
Jakob bestiller sandwich og drikkevarer på værftscafeen.

4. Nyt om Borgerhuset
Herunder om Workshoppen d. 9. marts.
Sammenkomst hver tirsdag i Kystlivscenteret. Fra 16-21. Der er plads til flere aktiviteter. Der
planlægges med spisning af egen medbragt mad kl.18.-19. Man slutter spisningen med en
sang og kan så fortsætte med aktiviteter til kl. 21, hvor man rydder op. Man skal medbringe
egen tallerken, som man efterfølgende donerer til senere brug. Der mangler også skeer.
Muligheden for at benytte Værftet blev drøftet.
Midlertidig plads planlægges ved havnen vest for de nuværende containere. Sagsforløbet,
med ansøgning mv. vil tage ca. tre måneder, hvis området skal benyttes i over 6 uger.
Sagen drøftes tirsdag d. 9. i udvalget.
5. Skvulp
Skvulp og Husgruppen drøfter evt. indslag tirsdag. VCTA afslutter med præmieoverrækkelse
ved borgmesteren. Jakob hører lidt om, hvor man producerer bænke, hvis DH´s plan med
opsætning af bænke til Skvulp skal realiseres. Erik har en mand, der gerne vil lave en
prototype, men mangler pladsen til det.
Cyklistforbundet deltager på vores stand. Per vil også gerne være med og snakke trafik.
Vi tager emnet op på næste møde. Toiletter, parkering og afsætningsplads afhænger af
Sofie. Vi skal lave en bemandingsplan for standen på Skvulp, da flere i bestyrelsen skal
deltage i andre aktiviteter i de to dage.

6. Hjemmeside og Facebook.
Jakob laver forslag til ændret struktur på hjemmesiden. Indhold og hvem leverer indholdet.
Jakob fremviste forslag til ny struktur for hjemmesiden. De emner, vi støtter, eller arbejder
med fremgår at forsiden. Her kan man så klikke på de forskellige emner og få mere at vide.
Infrastruktur bør i stedet hedde: Byrum, trafik, byggeskik. Per laver underliggende tekst til
dette punkt. Jakob opdaterer, når der er nyt indhold. Jakob laver et kursus i
facebookadministration en tirsdag senere
7. Nyt punkt. Invitation til møde vedr. bymidten.
Maja Matzen Lysgaard vil gerne invitere os til en fælles drøftelse, hvor vi gennemgår
indholdet og tidsplanen for forsøgsprojektet i Algade. Kommunen vil gerne høre vores input
og gode idéer. Jakob, Per, Bente, Helle og Erik deltager.
Det er Kanalstræde (mødelokale 0.13) torsdag d. 11. april kl. 15:00 – 16:30.

8. Evt.
Næste møde: Konstituerende møde efter generalforsamlingen d. 11.
Møde igen d. 30.-4. på Kystlivscenteret. 16.00.
Ansøgningsfrist til PULO 22. april. Per finder tidligere afviste ansøgninger frem. Gerne møde
med PULO senere.

Mødet slut kl. 18
Ordstyreren var rimeligt tilfreds.

